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Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u rodinných domů 
pomocí vysokonapěťových vodičů HVI

Lightning Photo: Igor Zhuravlov/123rf.com

Často obtížně řešitelným problémem je obytné podkroví neje-
nom u dřevostaveb ale i zděných domů. A to z toho důvodu, 
že v této úrovni stavby dochází k největšímu přiblížení elek-
trické instalace a kovových součástí stavby k jímací soustavě. 
Hlavním problémem u těchto objektů je nedodržení dostateč-
né přeskokové vzdálenosti dle ČSN EN 62305-3 ed. 2.

U zděného objektu bývá zásadním problémem plechová kryti-
na a podkroví obložené sádrokartonem, kde jsou použity jako 
konstrukce kovové sádrokartonové profi ly. U dřevostaveb se 
obvykle setkáváme s plechovou střechou a pochopitelně ta-
ké se sádrokartonovými profi ly. Problémem pro návrh jímací 
soustavy u dřevostaveb jsou kovové prvky střešní konstruk-
ce. Ve všech těchto případech musí být dodržena dostatečná 
vzdálenost mezi svody a vnitřními kovovými konstrukcemi, či 
metalickými instalacemi. Nedodržením dostatečné vzdálenos-
ti hrozí vznik požáru domu v důsledku průchodu bleskového 
proudu přes dřevěné konstrukce objektu. 

Ukázka návrhu jímací soustavy pomocí 
vysokonapěťových vodičů HVI

Základní popis stavby
Projektová dokumentace řeší jímací soustavu ochrany před 
bleskem – hromosvod v novostavbě rodinného domu. Jedná 
se o zděnou stavbu téměř obdélníkového půdorysu s pulto-
vou střechou složenou ze tří částí s plechovou krytinou. Cel-
kový rozměr objektu je nepravidelného půdorysu o celkové 
rozměru cca 25,5 x 13 m.

Jako podklady k projektové dokumentaci byly použity rozpra-
cované projekty stavebních úprav domu, dále předpisy a nor-
my ČSN zejména ČSN EN 62305 1-4 v ed. 2.

Základní technické údaje

Výpočet rizika
V projektu jímací soustavy byla zpracovaná analýza rizika, ob-
jekt je zařazen do třídy LPS III.

Parametry LPS
Třída LPS: III
Třída LPL: III
Metoda návrhu LPS: Valivá koule R = 45 m, elektricky 
 izolovaná soustava, použití vodiče 
 HVI pro s 0,75 m při km = 1
Systém jímač – svod – max. délka vodiče pro LPS III je 18,75 m 
– vyhovuje
Svody provedeny na příchytkách na fasádě objektu
Větrná zóna: 2 dle ČSN EN 1991-1-4:2007
Výška budovy vč. jímačů: do 9 m
Krajinná kategorie: III předměstí
Rychlost nárazového větru max.: 114 km/h

Ochrana před přepětím
Je třeba osadit svodiče bleskového proudu a přepětí dle zařa-
zení do hladiny LPL III:
Typ 1+2 na kabely vedoucí mimo objekt a zónu LPZ0b (Přípoj-
ka NN, Přípojka SLP)
Typ 2 na kabely vedoucí mimo objekt do zóny LPZ0b (FVE)

Koncepce řešení
Vzhledem k provedení střechy plechovou krytinou s výhledovou 
instalací FVE (fotovoltaické elektrárny) na střechu je navrženo 
provedení s vodičem izolovaným na bleskový proud HVI a systé-
movými izolovanými jímači HVI usazenými v nosných trojnožkách 
a vytvoření elektricky izolované jímací soustavy – tzn. dodržení 
„s“, resp. její náhrada vodičem izolovaným na bleskový proud.

Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u rodinných domů pomocí 
vysokonapěťových vodičů HVI
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Popis technického řešení

Uzemnění
V základech budovy je instalován stávající základový zemnič 
s vývody drátem FeZn 10 mm v rozích budovy.

Ochranné pospojování
Ochranné pospojování na střeše bude provedeno nové a bude 
zahrnovat pospojení kovových částí na střeše (okapy, sněho-
vé zábrany) samotnou krytinu střechy a koncovek izolovaného 
vodiče HVI připojením jeho podstavů na jejich připojovací svor-
ce. Dále bude provedena příprava na připojení DC vedení FVE. 

Ochranné pospojování bude provedeno ze zkušebních svorek 
na samostatné zbývající vývody základového zemniče (na střed-
ní části budovy). Vedení na střechu bude provedeno vodičem 
AlMgSi 8 mm vedeným na sponkách po okapové rouře. Vedení 
na střeše pak bude provedeno stejným vodičem na podpěrách 
na Falc. Případné další vodivé konstrukce na střeše je vhod-
né rovněž k vodiči pospojování připojit. Jednotlivé části budou 
připojeny vhodnými svorkami podle jejich skutečného prove-
dení, zejména sněhové zábrany – průměr trubky, a okapy – 
tvar zakulacení a jeho velikost. Je třeba brát zřetel na venkovní 
prostředí a používat komponenty do tohoto prostředí určené, 
přednostně pak z ušlechtilých materiálů.

Vzorový projekt
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Jímací a svodová soustava
Jímací soustava bude vzhledem ke konstrukci a tvaru objek-
tu navržena jako izolovaná s využitím vodičů HVI s izolací na 
bleskový proud. Bude použit systém 1 jímač 1 svod s vodičem 
HVI s izolací odpovídající „s“ 0,75 m pro km = 1, maximální 
délka vedení je 18,75 od zemnící soustavy po koncovku izo-
lovaného vodiče. Budou použity vodiče s ochranným šedým 
pláštěm. Jímací stožáry budou osazeny do tříramenných stoja-
nů s betonovými zátěžemi. Případná zařízení na střeše budou 
umístěna v ochranném prostoru navržené jímací soustavy, 
čímž budou chráněna před přímým úderem blesku. Připojení 
na vnitřní instalaci pak bude provedeno přes svodiče T2.

Svody hromosvodu
Svody budou provedeny od každého jímače na střeše vo-
dičem izolovaným na bleskový proud s izolací odpovídající 
dostatečné vzdálenosti 0,75 m pro km = 1. Zakončeny na 
zkušebních svorkách. Vedení bude provedeno na betonových 
podpěrách na plechové střeše, které mohou být v případě po-
třeby přilepeny materiálem dle dohody s dodavatelem střechy 
a dále pak na podpěrách na stěnu po fasádě. Připojení na 
jímací tyče/podpůrné trubky bude provedeno v souladu s ná-
vody výrobce. Max. rozteč podpěr je 1 m, je však doporučena 
kratší, cca 0,75-0,80 m.

Obecné zásady provádění prací
Odpor uzemnění by měl být do 10 Ω. Pro LPS třídy III je maxi-
mální vrcholová hodnota bleskového proudu 100 kA. Na toto 
je třeba brát zřetel při dimenzování jednotlivých dílů jímací 
soustavy včetně svorek. Základem zvolené ochrany před bles-

kem je důsledné pokrytí objektu ochranným prostorem jímací 
soustavy a následné bezpečné svedení bleskového proudu 
do země soustavou svodů, které jsou dostatečně izolovány 
vzdáleností nebo elektrickou izolací na bleskový proud proti 
přeskoku na ostatní vodivé části. Montáž izolovaných vodičů 
hromosvodu by měla provádět fi rma s proškolením a certifi -
kací výrobce na konkrétní použitý systém.

Závěr
Zařízení musí být provedeno a dodáno jako kompletní funkční 
celek a musí odpovídat veškerým platným předpisům a technic-
kým normám ČSN. Před uvedením zařízení do provozu musí být 
provedena výchozí revize elektroinstalace. Dále bude prováděna 
pravidelná kompletní revize jímací soustavy a uzemnění. Práce 
na zařízení smí provádět pouze odborná fi rma, jejíž pracovní-
ci mají platné osvědčení o kvalifi kaci v elektrotechnice a fi rma 
vlastní oprávnění pro elektromontáže v objektech třídy A.

Veškeré prvky použité pro stavbu hromosvodu musí splňovat 
materiálové normy kladené na hromosvodní součásti zejména:

-  ČSN EN 62561-1 ed. 2 Požadavky na spojovací součásti

-  ČSN EN IEC 62561-2 ed. 2 Požadavky na vodiče a zemniče

-  ČSN EN 62561-4 ed. 2 Požadavky na podpěry vodičů

-  ČSN EN 62561-5 ed. 2 Požadavky na revizní skříně a pro-
vedení zemničů

Požadavky na ostatní profese
Stavba/Investor – dodávka a montáž sněhových zábran slouží-
cích pro zafi xování tříramenných stojanů pro podpůrné trubky.

Vzorový projekt
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ – vnější ochrana

Vodič HVI long (šedá izolace) Podpěra vodiče HVI na střeše Podpěra vodiče HVI pro střechy 
se stojatým falcem

Držák vedení na stěnu Podpůrná trubka 3,2 m + 1 m jímač Krabice pro zkušební svorku do zateplení

3-ramenný stožár s betonovými zátěžemi Připojovací sada pro uložení uvnitř 
podpůrné trubky
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OBRAZOVÁ PŘÍLOHA NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ – vnitřní ochrana

Kombinovaný svodič DEHNshield T1+T2

Svodič přepětí DEHNguard ACI T2

Ukázka komplexní ochrany rodinného domu
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vysokonapěťových vodičů HVI
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Samoobslužné čerpací stanice v poslední době potkáváme 
na svých cestách stále častěji. Tyto stanice jsou výhodné pro 
provozovatele bezobslužných čerpacích stanic s ohledem na 
nízké investiční a provozní náklady. Čerpací stanice jsou urče-
ny pro veřejné i neveřejné tankování paliva. Jedná se o prak-
tické a moderní řešení, u kterého je odběr pohonných hmot 
zabezpečen pomocí samoobslužného platebního terminálu.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

V normě ČSN EN 62305-2 ed. 2 najdeme poznámku, která 
objekty s nebezpečím výbuchu zařazuje minimálně do hladiny 
LPS II. Podle normy ČSN EN 62305-2 ed. 2, odstavce 5.1.2 
by měl být použit izolovaný (oddálený) vnější LPS od chrá-
něné stavby v případě, že tepelné a výbušné účinky v místě 
úderu nebo ve vodičích, které vedou bleskový proud, mohou 
způsobit škody na stavbě nebo na jejím obsahu (viz Příloha 
E). Typickými příklady jsou stavby s hořlavou krytinou, stav-
by s hořlavými stěnami a s prostředím s nebezpečím výbuchu 
a požáru. Izolovaný hromosvod je navržen podle požadavku 
normy ČSN EN 62305-3 ed. 2, čl. 5.3.2 Umístění izolovaného 
(oddáleného) LPS, z jednoho stožáru je možno použít pouze 
jeden izolovaný svod.

Nebezpečné dotykové napětí

V souladu s normou ČSN EN 62305-3 ed. 2 je nutné upo-
zornit na to, že ve výjimečných případech mohou vzniknout 
v blízkosti svodů nebezpečná napětí ohrožující lidský život. 
Čerpací stanice patří mezi prostory s velkým a nepravidelným 
pohybem osob. V těsné blízkosti pohybujících se osob mohou 
být vedeny holé, neizolované svody, nebo jsou zde instalo-
vané zemniče. U takového typu objektu je nutné zohlednit 
opatření pro snížení nebezpečného dotykového napětí.   

Ochrana před krokovým napětím

Vedle nebezpečí dotykového napětí je v normě ČSN EN 62305-3 
ed. 2 upozorněno na nebezpečí krokového napětí. Prostřed-
nictvím vhodných ochranných opatření lze toto riziko spoje-
né s úrazem osob elektrickým proudem snížit. Kromě zvýšení 
přechodového odporu povrchové vrstvy (izolace povrchu např. 
asfaltem), vytvoření zábrany proti vstupu, umístění výstražných 
tabulek zakazujících vstup, je možné rovněž dodatečně insta-
lovat mřížovou uzemňovací soustavu. Tato uzemňovací sousta-
va je uložena v oblasti zavedení svodů k zemniči, připojena na 
uzemnění a vytváří mříž pro potenciálové řízení.

Vzorové řešení
Ochrana samoobslužné čerpací stanice
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Technický popis řešení

Přeskoková vzdálenost: Z výpočtů pro „klasický hromosvod“ 
holými vodiči vyplývalo, že není možné dodržet dostatečnou 
vzdálenost při rozumném počtu svodů od kovových stavebních 
částí a kovových technologií. Jedinou bezpečnou vnější ochra-
nou před bleskem je použití izolovaného hromosvodu. Jednou 
z možných variant je navržení jímací soustavy za použití vyso-
konapěťových vodičů HVI. Vodič HVI long svou izolací zaručuje 
dostatečnou vzdálenost pro vzduch (75 cm). Výpočtem byla 
tato vzdálenost zkontrolována. 

Jímací soustava: Navržen je izolovaný hromosvod. Na střeše 
objektu jsou umístěny dvě jímací tyče s podpůrnou trubkou 
(3,2 m + 1 m), které jsou uloženy do tříramenných stojanů. 
Stojany jsou vystrojeny betony (každé rameno 3 ks) jako sta-
tická zátěž proti větru. Bylo provedeno vyšetření ochranného 

prostoru metodou valící se koule pro hladinu LPS II (poloměr 
30 m) tak, aby nedošlo k dotyku valící se koule se střechou ob-
jektu. Pro vyšetření ochranného prostoru a snížení fi nančních 
nákladů na jímací soustavu bylo počítáno i s okolními objek-
ty, které patří jednomu majiteli. Na každém jímacím bodě jsou 
osazeny sady pro ukončení vodiče HVI a sada pro upevnění 
vodičů k podpůrné trubce. Pro vodič HVI jsou použity plastové 
podpěry s betonovou zátěží a adaptérem pro HVI vodič (kotve-
ní každý 1 m).

Svody a uzemnění: Z jímací soustavy jsou navrženy celkem 
dva svody. Svody jsou vedeny po povrchu. Vodič HVI je připev-
něn podpěrou na stěnu (kotveno každý 1 m). Svodový vodič 
je ukončen na zkušební svorce ve výšce 0,5 m nad terénem. 
Ze zkušební svorky svod dále pokračuje nerezovým vodičem 
V4A k uzemnění. Je instalována mřížová uzemňovací sousta-
va. Uzemňovací soustava je uložena v oblasti zavedení svodů 
k zemniči, připojena na uzemnění a vytváří mříž pro potenci-
álové řízení.

Vyrovnání potenciálu a ochranné pospojování: Na střeše 
je proveden rozvod potenciálového vyrovnání. Veškeré kovo-
vé součásti na střeše jsou propojeny s hlavní ekvipotenciální 
svorkovnicí. Veškeré kovové součásti objektu jsou propojeny 
s ekvipotenciální svorkovnicí. 

Vzorové řešení
Ochrana samoobslužné čerpací stanice

Ochrana proti přepětí: Vnitřní ochrana před přepětím od-
povídající zařazení objektu do hladiny LPL II na základě vy-
pracovaného výpočtu rizik dle ČSN EN 62305-2 ed. 2. Vnitř-
ní ochrana proti přepětí je řešena kombinovaným svodičem 
bleskových proudů a přepětí T1+T2 v hlavním rozvaděči ob-

jektu. Pro zajištění kompletní koordinované ochrany jsou u cí-
lových chráněných zařízení instalovány svodiče T3. Projektová 
dokumentace nesmí opomenout ochranu datových vedení 
dle ČSN EN 62305-4 ed. 2.

Schéma napájecích obvodů
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Schéma informačně-technického systému
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Mimořádná událost

Po úderu blesku do sloupu vysoké-
ho napětí zahynulo v Michnici na 
Českokrumlovsku 26 krav. Majite-
lům vznikla škoda přibližně 1,3 milio-
nu korun. Technici společnosti E.ON, 
která spravuje distribuční sít na jihu 
Čech, žádnou závadu na sloupu za-
tím neodhalili. Po sobotní bouřce (6. 
6. 2020), která se prohnala Michnicí 
na Českokrumlovsku, zůstaly manže-
lům pouze oči pro pláč. Po úderu bles-
ku do sloupu vysokého napětí totiž 
během několika vteřin přišli o 26 krav, 
z toho několik bylo březích jalovic, 
a dvě mladá telata.

Zdroj: https://www.idnes.cz/ceske--
budejovice/zpravy/blesk-bourka-
-ceskokrumlovsko-kravy-skot-chovatel-
-umrti.A200608_163631_budejovice-
-zpravy_mcb

Ochrana před bleskem

Mobilní nebo stálé přístřešky pro dobytek by měly být vzdáleny od nejbližších sloupů nejméně 100 m. Zde se nejedná pouze 
o dotyková, ale především také o kroková napětí. 

Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

Autor Dalibor Šalanský
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Doporučení

Lidé by si měli uvědomit, že ochranná pásma elektrického ve-
dení nejsou zákonem stanovena pouze pro spolehlivý provoz 
zařízení, ale zejména k ochraně života, zdraví a majetku osob. 
Proto pokud si nejsou jisti, zda je jejich činnost v těchto pás-
mech v souvislosti s chovem dobytka v pořádku, měli by ve 
svém zájmu kontaktovat provozovatele a zkonzultovat s ním 
například umístění ohrad, krmítek, napáječek a dalšího zaří-
zení souvisejícího s chovem zvířat. 

Na základě výše uvedené události jsou navržena tato opatření:

- Ochrana před přímým úderem blesku a před dotykovým 
napětím

Na základě analýzy rizika škod podle ČSN EN 62305-2 ed. 2 
je vypočtena třída ochrany LPS IV a podle článku 5.2.2 nor-
my ČSN EN 62305-3 ed. 2 je stanoven poloměr valící se 
koule r = 60 m.  

Z důvodu ochrany před přímým úderem blesku a následnou 
možností přeskoku proudu na zvířata je navržen jímač o dél-
ce 2,5 m s napojením na vysokonapěťový vodič HVI light (1). 
Ten bude napojen na mřížovou uzemňovací soustavu. Tento 
typ uzemnění má zabránit vzniku nebezpečných krokových 
napětí, která vznikají při průchodu blesku do země.

Autor Dalibor Šalanský

Autor Dalibor Šalanský

Autor Dalibor Šalanský
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- Ochrana před krokovým napětím

Zvířata jsou čtyřnohá a překlenují nebezpečný rozdíl po-
tenciálů ve vzdálenosti 2 m, což odpovídá vzdálenosti 
mezi předními a zadními běhy. Navíc se obvod proudu 
uzavírá přes srdce, což má ve většině případů fatální ná-
sledky.

Ochranným opatřením je řízení potenciálu, tj. položení 
husté kovové mříže (např. armovací kari síť v půdě nebo 
mřížový zemnič (4) s oky < 0,25 m x 0,25 m) v zemi bez-
prostředně pod přístřeškem pro ustájení dobytka. Pro za-
jištění požadované životnosti kovového rastru v zemině se 
doporučuje použít 10 mm drát z materiálu NIRO (V4A), 
např. mat. č. 1,4571. Tento vodič je položen v hloubce 
max. 0,1 m v rastru < 0,25 m x 0,25 m a pomocí svorek 
je spojen v každém křížení a ke svodu. Toto opatření by 

mělo být minimálně 3 m od přístřešku pro ustájení dobyt-
ka. Nosné konstrukce přístřešku budou připojeny zkušební 
svorkou (6) na základový zemnič (3) v hloubce 0,75 m.

Č. Kat. č. Typ

1 819 258 DEHNcon-H v podpůrné trubce

2 459 129 Zkušební svorka UNI nerez

3 860 050 Drát nerez V4A Ø 10 mm

4 618 214 Mříž GMA 250 2000X1000X4 V4A 

5 540 270 Svorka UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A

6 540 100 Svorka nerez

7 390 079 Svorka MV nerez V4A

Autor Dalibor Šalanský

Autor Dalibor ŠalanskýAutor Dalibor Šalanský
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Doporučení
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my ČSN EN 62305-3 ed. 2 je stanoven poloměr valící se 
koule r = 60 m.  
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napětí, která vznikají při průchodu blesku do země.

Autor Dalibor Šalanský

Autor Dalibor Šalanský
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Pozn: Krokové napětí je ta část napětí na povrchu země, kterou 
překlene člověk 1 m dlouhým krokem nebo zvíře vzdáleností 2 m, 
přičemž elektrický proud prochází lidským tělem z jedné do druhé 
nohy nebo tělem zvířete od předních/zadních běhů k těm opač-
ným. U zvířete má tento účinek ve většině případů fatální 
následek, protože elektrický proud prochází srdcem. U člo-
věka dojde k ochabnutí dolních končetin. Krokové napětí závisí 
na tvaru potenciálového trychtýře od objektu/zařízení, kde udeřil 
blesk. S rostoucí vzdáleností od budovy/zařízení krokové napětí 
klesá. Tím se s rostoucí vzdáleností od budovy/zařízení pro osoby/
zvířata riziko snižuje.

https://de.wikipedia.org/

Produktový list: DEHNcon-H

HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A (819 258)

Zobrazení je nezávazné

Typ HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A  
Obj. č. 819 258  
Materiál podpůrné trubky GFK/Al   
Délka podpůrné trubky 2640 mm  
Přepravní délka 2640 mm  
Materiál jímací tyče nerez   
Délka jímací tyče 1000 mm  
Průměr vodiče 20 mm  
Barva vodiče šedá ●   
Materiál vnitřního vodiče Cu   
Barva RAL přibližně 7000   
Průřez jádra 19 mm²  
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/Iimp) H1/150 kA   
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm  
Materiál izolace PE   
Materiál pláště PVC   
Charakteristika pláště odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření   
Připojovací průměr 10 mm  
Vedení pro PA pospojování pásek nerez 2200 x 18 x 0,4 mm   
Materiál připojovacího členu nerez   
Minimální objednací délka 6 m  
Max. rychlost nárazového větru 198 km/h  
Max. volná délka 3040 mm  
Min. délka upnutí 600 mm  
Váha 6,97 kg  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364255418  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 12.2019

Strana 1 / 1

Produktový list: DEHNcon-H

HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A (819 258)

Zobrazení je nezávazné

Typ HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A  
Obj. č. 819 258  
Materiál podpůrné trubky GFK/Al   
Délka podpůrné trubky 2640 mm  
Přepravní délka 2640 mm  
Materiál jímací tyče nerez   
Délka jímací tyče 1000 mm  
Průměr vodiče 20 mm  
Barva vodiče šedá ●   
Materiál vnitřního vodiče Cu   
Barva RAL přibližně 7000   
Průřez jádra 19 mm²  
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/Iimp) H1/150 kA   
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm  
Materiál izolace PE   
Materiál pláště PVC   
Charakteristika pláště odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření   
Připojovací průměr 10 mm  
Vedení pro PA pospojování pásek nerez 2200 x 18 x 0,4 mm   
Materiál připojovacího členu nerez   
Minimální objednací délka 6 m  
Max. rychlost nárazového větru 198 km/h  
Max. volná délka 3040 mm  
Min. délka upnutí 600 mm  
Váha 6,97 kg  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364255418  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 12.2019

Strana 1 / 1

Produktový list: DEHNcon-H

HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A (819 258)

Zobrazení je nezávazné

Typ HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A  
Obj. č. 819 258  
Materiál podpůrné trubky GFK/Al   
Délka podpůrné trubky 2640 mm  
Přepravní délka 2640 mm  
Materiál jímací tyče nerez   
Délka jímací tyče 1000 mm  
Průměr vodiče 20 mm  
Barva vodiče šedá ●   
Materiál vnitřního vodiče Cu   
Barva RAL přibližně 7000   
Průřez jádra 19 mm²  
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/Iimp) H1/150 kA   
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm  
Materiál izolace PE   
Materiál pláště PVC   
Charakteristika pláště odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření   
Připojovací průměr 10 mm  
Vedení pro PA pospojování pásek nerez 2200 x 18 x 0,4 mm   
Materiál připojovacího členu nerez   
Minimální objednací délka 6 m  
Max. rychlost nárazového větru 198 km/h  
Max. volná délka 3040 mm  
Min. délka upnutí 600 mm  
Váha 6,97 kg  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364255418  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 12.2019

Strana 1 / 1

Produktový list: DEHNcon-H

HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A (819 258)

Zobrazení je nezávazné

Typ HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A  
Obj. č. 819 258  
Materiál podpůrné trubky GFK/Al   
Délka podpůrné trubky 2640 mm  
Přepravní délka 2640 mm  
Materiál jímací tyče nerez   
Délka jímací tyče 1000 mm  
Průměr vodiče 20 mm  
Barva vodiče šedá ●   
Materiál vnitřního vodiče Cu   
Barva RAL přibližně 7000   
Průřez jádra 19 mm²  
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/Iimp) H1/150 kA   
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm  
Materiál izolace PE   
Materiál pláště PVC   
Charakteristika pláště odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření   
Připojovací průměr 10 mm  
Vedení pro PA pospojování pásek nerez 2200 x 18 x 0,4 mm   
Materiál připojovacího členu nerez   
Minimální objednací délka 6 m  
Max. rychlost nárazového větru 198 km/h  
Max. volná délka 3040 mm  
Min. délka upnutí 600 mm  
Váha 6,97 kg  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364255418  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 12.2019

Strana 1 / 1

Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

Produktový list: Řízení potenciálu

Řízení potenciálu
Příslušenství

3 UTK 8.10 8.10 ZP V2A (459 129)

Pro spojení svodu s vývodem z uzemnění.

Typ UTK 8.10 8.10 ZP V2A  
Obj. č. 459 129  
Materiál nerez   
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10/8 - 10 mm  
Rozteč šroubů 40 mm  
Norma ČSN EN 62561-1   
Váha 120 g  
Číslo celního sazebníku
(Kombinovanou
Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364051386  
PU 50 ks  

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 04.2020
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Produktový list: Dráty

RD 10 V4A R50M (860 050)

Zobrazení je nezávazné

Nerezový drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v systémech ochrany před bleskem, uzemnění nebo vyrovnání potenciálu.

Pokud je nerezový drát (Ø 10 mm) použitý v zemi, je třeba dle ČSN EN 62561-2, ČSN EN 62305-3 použít nerezový materiál (V4A) s podílem
molybdenu > 2 % např. 1.4571 nebo 1.4404.
Typ RD 10 V4A R50M  
Obj. č. 860 050 3  
Průměr drátu 10 mm  
Průřez 78 mm2  
Materiál nerez (V4A)   
Číslo materiálu 1.4571/1.4404   
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2   
Specifická vodivost ≥ 1,25 m/ohm mm2  
Specifický odpor ≤ 0,8 ohm mm2/m  
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA  
Váha NaN   
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 72210010  
GTIN (EAN) 4013364139923  
PU 50 m  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 03.2020
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Pozn: Krokové napětí je ta část napětí na povrchu země, kterou 
překlene člověk 1 m dlouhým krokem nebo zvíře vzdáleností 2 m, 
přičemž elektrický proud prochází lidským tělem z jedné do druhé 
nohy nebo tělem zvířete od předních/zadních běhů k těm opač-
ným. U zvířete má tento účinek ve většině případů fatální 
následek, protože elektrický proud prochází srdcem. U člo-
věka dojde k ochabnutí dolních končetin. Krokové napětí závisí 
na tvaru potenciálového trychtýře od objektu/zařízení, kde udeřil 
blesk. S rostoucí vzdáleností od budovy/zařízení krokové napětí 
klesá. Tím se s rostoucí vzdáleností od budovy/zařízení pro osoby/
zvířata riziko snižuje.

https://de.wikipedia.org/
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Min. délka upnutí 600 mm  
Váha 6,97 kg  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364255418  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 12.2019
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Produktový list: DEHNcon-H

HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A (819 258)

Zobrazení je nezávazné

Typ HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A  
Obj. č. 819 258  
Materiál podpůrné trubky GFK/Al   
Délka podpůrné trubky 2640 mm  
Přepravní délka 2640 mm  
Materiál jímací tyče nerez   
Délka jímací tyče 1000 mm  
Průměr vodiče 20 mm  
Barva vodiče šedá ●   
Materiál vnitřního vodiče Cu   
Barva RAL přibližně 7000   
Průřez jádra 19 mm²  
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/Iimp) H1/150 kA   
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm  
Materiál izolace PE   
Materiál pláště PVC   
Charakteristika pláště odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření   
Připojovací průměr 10 mm  
Vedení pro PA pospojování pásek nerez 2200 x 18 x 0,4 mm   
Materiál připojovacího členu nerez   
Minimální objednací délka 6 m  
Max. rychlost nárazového větru 198 km/h  
Max. volná délka 3040 mm  
Min. délka upnutí 600 mm  
Váha 6,97 kg  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364255418  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 12.2019
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Produktový list: DEHNcon-H

HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A (819 258)

Zobrazení je nezávazné

Typ HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A  
Obj. č. 819 258  
Materiál podpůrné trubky GFK/Al   
Délka podpůrné trubky 2640 mm  
Přepravní délka 2640 mm  
Materiál jímací tyče nerez   
Délka jímací tyče 1000 mm  
Průměr vodiče 20 mm  
Barva vodiče šedá ●   
Materiál vnitřního vodiče Cu   
Barva RAL přibližně 7000   
Průřez jádra 19 mm²  
Zatížitelnost bleskovým proudem (Klasse/Iimp) H1/150 kA   
Ekvivalent dostatečné vzdálenosti s (pro vzduch) ≤ 45 cm  
Materiál izolace PE   
Materiál pláště PVC   
Charakteristika pláště odolné vůči povětrnostním vlivům a UV záření   
Připojovací průměr 10 mm  
Vedení pro PA pospojování pásek nerez 2200 x 18 x 0,4 mm   
Materiál připojovacího členu nerez   
Minimální objednací délka 6 m  
Max. rychlost nárazového větru 198 km/h  
Max. volná délka 3040 mm  
Min. délka upnutí 600 mm  
Váha 6,97 kg  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364255418  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 12.2019
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Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

Produktový list: Řízení potenciálu

Řízení potenciálu
Příslušenství

3 UTK 8.10 8.10 ZP V2A (459 129)

Pro spojení svodu s vývodem z uzemnění.

Typ UTK 8.10 8.10 ZP V2A  
Obj. č. 459 129  
Materiál nerez   
Rozsah svorky drát/drát 8 - 10/8 - 10 mm  
Rozteč šroubů 40 mm  
Norma ČSN EN 62561-1   
Váha 120 g  
Číslo celního sazebníku
(Kombinovanou
Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364051386  
PU 50 ks  

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 04.2020
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Produktový list: Dráty

RD 10 V4A R50M (860 050)

Zobrazení je nezávazné

Nerezový drát dle ČSN EN 62561-2 pro použití v systémech ochrany před bleskem, uzemnění nebo vyrovnání potenciálu.

Pokud je nerezový drát (Ø 10 mm) použitý v zemi, je třeba dle ČSN EN 62561-2, ČSN EN 62305-3 použít nerezový materiál (V4A) s podílem
molybdenu > 2 % např. 1.4571 nebo 1.4404.
Typ RD 10 V4A R50M  
Obj. č. 860 050 3  
Průměr drátu 10 mm  
Průřez 78 mm2  
Materiál nerez (V4A)   
Číslo materiálu 1.4571/1.4404   
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-2   
Specifická vodivost ≥ 1,25 m/ohm mm2  
Specifický odpor ≤ 0,8 ohm mm2/m  
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) 2,9 kA  
Váha NaN   
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 72210010  
GTIN (EAN) 4013364139923  
PU 50 m  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vodiče mohou být dodány pouze v originálních hmotnostech návinů.
Další vodiče a materiály, uvedené v řadě norem ČSN EN 62561, jsou na dotaz.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 03.2020
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Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

Produktový list: Řízení potenciálu

GMA 250 2000X1000X4 V4A (618 214)

Zobrazení je nezávazné

Podle letáku VDE/ABB "Ochrana před bleskem pro přístřešky"
Typ GMA 250 2000X1000X4 V4A  
Obj. č. 618 214  
Materiál nerez (V4A)   
Povrchová úprava moření a pasivace   
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401   
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316   
Rozměry (d x š x h) 2000 x 1000 x 4 mm  
Rozměry ok 250 mm  
Váha 2 kg  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364322950  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 04.2020
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Produktový list: Řízení potenciálu

UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A (540 270)

Zobrazení je nezávazné

Propojovací svorka pro spojení mřížových roštů, resp. jejich napojení na uzemňovací soustavu.
Typ UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A  
Obj. č. 540 270 3 (  
Materiál nerez (V4A)   
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401   
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316   
Rozsah svorky drát/drát 8-10/3-4 mm  
Rozsah svorky drát/drát 3-4/3-4 mm  
Šroub e M8 x 40 mm  
Materiál šroubu/matice nerez (V4A)   
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401   
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316   
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) 25 kA  
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1   
Váha 100 g  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364320536  
PU 50 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 04.2020
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Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

Produktový list: Uzemnění antén

BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A (540 100)

Zobrazení je nezávazné

Typ BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Obj. č. 540 100
Materiál nerez 

Ø stožáru 16 - 168 mm (3/8 - 6'') 
Šroub di M8 x 20 mm
Materiál šroubu nerez 
Rozměry pásku (d1 x š x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Připojení drátu 1 - 2 vodiče Ø 6 - 8 mm/1x Ø 10 mm

Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2

Norma ČSN EN 62561-1 
Váha 133 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099
Skladové číslo 5975-12-120-7744
GTIN (EAN) 4013364094109
PU 10 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 05.2020
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Produktový list: Uzemnění antén

BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A (540 100)

Zobrazení je nezávazné

Typ BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Obj. č. 540 100
Materiál nerez 

Ø stožáru 16 - 168 mm (3/8 - 6'') 
Šroub di M8 x 20 mm
Materiál šroubu nerez 
Rozměry pásku (d1 x š x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Připojení drátu 1 - 2 vodiče Ø 6 - 8 mm/1x Ø 10 mm

Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2

Norma ČSN EN 62561-1 
Váha 133 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099
Skladové číslo 5975-12-120-7744
GTIN (EAN) 4013364094109
PU 10 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 05.2020
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Produktový list: Svorky MV

MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)

Zobrazení je nezávazné

Svorka je určená rovněž pro použití v zemi

Arrangement: 
Typ MVK 8.10 SKM10X35 V4A  
Obj. č. 390 079 3  
Materiál svorky nerez (V4A)   
Průměr vodiče 8 - 10 mm  
Tloušťka materiálu (t1/t2) 2,5 mm  
Šroub di M10 x 35 mm  
Materiál šroubu/matice nerez (V4A)   
Číslo materiálu 1.4401   
Norma ČSN EN 62561-1   
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) 4,7 kA  
Váha 96 g  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364128996  
PU 50 ks  

Pozn.: Svorka MV obj. č. 390 079 je vyrobena z korozivzdorné oceli V4A a je vhodná pro spoje v zemi.
*) Podrobnosti viz zkušební protokol výrobce

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 05.2020
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Produktový list: Uzemnění antén

BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A (540 100)

Zobrazení je nezávazné

Typ BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Obj. č. 540 100
Materiál nerez 

Ø stožáru 16 - 168 mm (3/8 - 6'') 
Šroub di M8 x 20 mm
Materiál šroubu nerez 
Rozměry pásku (d1 x š x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Připojení drátu 1 - 2 vodiče Ø 6 - 8 mm/1x Ø 10 mm

Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2

Norma ČSN EN 62561-1 
Váha 133 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099
Skladové číslo 5975-12-120-7744
GTIN (EAN) 4013364094109
PU 10 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 05.2020

Strana 1 / 1

Produktový list: Svorky MV

MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)

Zobrazení je nezávazné

Svorka je určená rovněž pro použití v zemi

Arrangement: 
Typ MVK 8.10 SKM10X35 V4A  
Obj. č. 390 079 3  
Materiál svorky nerez (V4A)   
Průměr vodiče 8 - 10 mm  
Tloušťka materiálu (t1/t2) 2,5 mm  
Šroub di M10 x 35 mm  
Materiál šroubu/matice nerez (V4A)   
Číslo materiálu 1.4401   
Norma ČSN EN 62561-1   
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) 4,7 kA  
Váha 96 g  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364128996  
PU 50 ks  

Pozn.: Svorka MV obj. č. 390 079 je vyrobena z korozivzdorné oceli V4A a je vhodná pro spoje v zemi.
*) Podrobnosti viz zkušební protokol výrobce

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 05.2020
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Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

Produktový list: Řízení potenciálu

GMA 250 2000X1000X4 V4A (618 214)

Zobrazení je nezávazné

Podle letáku VDE/ABB "Ochrana před bleskem pro přístřešky"
Typ GMA 250 2000X1000X4 V4A  
Obj. č. 618 214  
Materiál nerez (V4A)   
Povrchová úprava moření a pasivace   
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401   
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316   
Rozměry (d x š x h) 2000 x 1000 x 4 mm  
Rozměry ok 250 mm  
Váha 2 kg  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364322950  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar

Stav: 04.2020

Strana 1 / 1

Produktový list: Řízení potenciálu

UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A (540 270)

Zobrazení je nezávazné

Propojovací svorka pro spojení mřížových roštů, resp. jejich napojení na uzemňovací soustavu.
Typ UEK 8.10 AQ3/4 M8 V4A  
Obj. č. 540 270 3 (  
Materiál nerez (V4A)   
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401   
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316   
Rozsah svorky drát/drát 8-10/3-4 mm  
Rozsah svorky drát/drát 3-4/3-4 mm  
Šroub e M8 x 40 mm  
Materiál šroubu/matice nerez (V4A)   
Číslo materiálu 1.4571 / 1.4404 / 1.4401   
ASTM/AISI: 316Ti / 316L / 316   
Schopnost vést bleskový proud (10/350 µs) 25 kA  
Norma s přihlédnutím k ČSN EN 62561-1   
Váha 100 g  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364320536  
PU 50 ks  

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar
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Vzorové řešení
Ustájení dobytka na pastvinách

Produktový list: Uzemnění antén

BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A (540 100)

Zobrazení je nezávazné

Typ BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Obj. č. 540 100
Materiál nerez 

Ø stožáru 16 - 168 mm (3/8 - 6'') 
Šroub di M8 x 20 mm
Materiál šroubu nerez 
Rozměry pásku (d1 x š x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Připojení drátu 1 - 2 vodiče Ø 6 - 8 mm/1x Ø 10 mm

Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2

Norma ČSN EN 62561-1 
Váha 133 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099
Skladové číslo 5975-12-120-7744
GTIN (EAN) 4013364094109
PU 10 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model : cross connector  : parallel connector  : longitudinal connector  : T connector
: clamp for parallel connector  : clamp for T connector  : pipe clamp for parallel connector  : pipe clamp for T connector
: bridging component  : equipotential bonding bar
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Produktový list: Uzemnění antén
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Zobrazení je nezávazné

Typ BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A
Obj. č. 540 100
Materiál nerez 

Ø stožáru 16 - 168 mm (3/8 - 6'') 
Šroub di M8 x 20 mm
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Rozměry pásku (d1 x š x t) 570 x 25 x 0,3 mm
Připojení drátu 1 - 2 vodiče Ø 6 - 8 mm/1x Ø 10 mm

Připojení (drát/slaněný vodič) 4 - 50 mm2

Norma ČSN EN 62561-1 
Váha 133 g
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099
Skladové číslo 5975-12-120-7744
GTIN (EAN) 4013364094109
PU 10 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.
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: bridging component  : equipotential bonding bar
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Produktový list: Svorky MV

MVK 8.10 SKM10X35 V4A (390 079)

Zobrazení je nezávazné

Svorka je určená rovněž pro použití v zemi

Arrangement: 
Typ MVK 8.10 SKM10X35 V4A  
Obj. č. 390 079 3  
Materiál svorky nerez (V4A)   
Průměr vodiče 8 - 10 mm  
Tloušťka materiálu (t1/t2) 2,5 mm  
Šroub di M10 x 35 mm  
Materiál šroubu/matice nerez (V4A)   
Číslo materiálu 1.4401   
Norma ČSN EN 62561-1   
Zkratový proud (50 Hz) (1 s; ≤ 300 °C) 4,7 kA  
Váha 96 g  
Číslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85389099  
GTIN (EAN) 4013364128996  
PU 50 ks  

Pozn.: Svorka MV obj. č. 390 079 je vyrobena z korozivzdorné oceli V4A a je vhodná pro spoje v zemi.
*) Podrobnosti viz zkušební protokol výrobce

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.
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: bridging component  : equipotential bonding bar
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PU 10 ks

Vyhrazujeme si právo provést změny parametrů, konfiguraci a technologie, rozměrů, hmotnosti či materiálu z důvodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.
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Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

V posledních letech se vlastníci domů již vzpamatovali z nákladů 
na výměnu výtahů a výměnu plynovodů, ke kterým byli donuce-
ni legislativou EU, a provádějí opravy střech a obvodových plášťů 
budov. Jako správní hospodáři vybírají ty nejlevnější fi rmy. Doda-
vatelé to velmi dobře vědí, a proto se snaží své nabídkové ceny 
co nejvíce snížit. Jednou z možných úspor je hromosvod. 

Bytové domy, o kterých hovoříme, pocházejí většinou z še-
desátých až sedmdesátých let minulého století. Na domech 
tedy většinou nějaký hromosvod bývá. Nejčastěji fi rma rekon-
struující střechu nebo obvodový plášť domu řekne, že s hro-
mosvodem nebude dělat „nic“ nebo že „ho vrátí tak, 
jak je“. Investor, který nikdy s hromosvodem neměl žádný 
problém, nebo na něj má dokonce revizní zprávu, zpravidla 
neprotestuje a je rád, že ušetří a nepřibudou mu starosti.

Zde je na místě položit si první otázku: Co se při rekon-
strukci střechy děje s hromosvodem? Je to oprava, rekon-
strukce, nová montáž nebo co vlastně? Pokusme se na tuto 
otázku nalézt odpověď. Stavební zákon pojem rekonstrukce 
nezná, pracuje s obecnějším pojmem „stavební úpravy“. Přes-
nější defi nice lze najít v daňových zákonech zabývajících se 
zhodnocením stavby.

Ve vyhlášce č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá 
ustanovení č. 563/1991 Sb., zákona o účetnictví, se rekon-
strukcí pak rozumí takové zásahy do majetku, které mají za 
následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů. Pro-
tože při zateplování se mění parametry stavby, je nutno tyto 
práce považovat za rekonstrukci.

Hromosvod je jen jednou ze součástí rekonstrukce a ne-
lze ho vyjmout jako samostatnou stavbu. Stavebník musí 

postupovat podle vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických 
požadavcích na stavby, podle které musí být, viz. § 36, prove-
dena analýza rizika škod dle normových hodnot.

Normovou hodnotou dle § 3 písm. k) této vyhlášky se rozumí: 
„Konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, ná-
vrhová metoda, národně stanovené parametry, technické vlast-
nosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený 
v příslušné české technické normě, jehož dodržení se považuje 
za splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.“

Podle stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj pro účely této 
vyhlášky je to soubor norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed. 2. Tedy 
při tak rozsáhlých pracích, jako je zateplení objektu nebo stře-
chy, se vždy musí hromosvod rekonstruovat podle současně 
platných předpisů.

Technický popis řešení

DOSTATEČNÁ VZDÁLENOST: z výpočtů pro „klasický hro-
mosvod“ holými vodiči vyplývá, že není možné dodržet 
dostatečnou vzdálenost při rozumném počtu svodů od ko-
vových stavebních částí (železobetonová konstrukce pane-
lového domu) a kovové technologie výtahu ve strojovně na 
střeše. Jedinou bezpečnou vnější ochranou před bleskem je 
použití izolovaného hromosvodu. Jednou z možných variant 
je navrhnutí jímací soustavy za použití vysokonapěťových vo-
dičů HVI. Vodič HVI long svou izolací zaručuje dostatečnou 
vzdálenost ve vzduchu 75 cm. Výpočtem byla tato vzdálenost 
kontrolována a bylo navrženo vzájemné propojení jímacích 
tyčí a počet svodů tak, aby dostatečná vzdálenost byla menší 
než 75 cm.

Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

Obr. 1 Výpočet přeskokové vzdálenosti pro běžnou jímací soustavu                                         Obr. 2 Výpočet přeskokové vzdálenosti za použití vysokonapěťového 
vodiče HVI
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Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů
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struující střechu nebo obvodový plášť domu řekne, že s hro-
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jak je“. Investor, který nikdy s hromosvodem neměl žádný 
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Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

Obr. 3 Výpočet v úhlopříčce

Obr. 4 Vyšetření ochranného prostoru stavby

JÍMACÍ SOUSTAVA: navržen oddálený izolovaný hromosvod. 
Na střeše je rozmístěno celkem 6 jímacích tyčí s podpůrnou 
trubkou (3,2 m + 1 m), které jsou uloženy do čtyřramenných 
stojanů. Stojany jsou vystrojeny betony (každé rameno 3 ks) 
jako statická zátěž proti větru. Bylo provedeno vyšetření pro-
padu valivé koule pro LPS III (poloměr 45 m) tak, aby nedošlo 

k dotyku koule se střechou a zařízeními vyčnívajícími nad stře-
chu. Tyče budou propojeny vodiči HVI long. Na každém jíma-
cím bodě budou osazeny sady pro ukončení vodiče HVI a sada 
pro upevnění vodičů k trubce (viz specifi kace na výkrese). Pro 
vodič HVI budou použity plastové podpěry s betonovou zátěží 
a adaptérem pro HVI vodič (kotvení každý 1 m).

Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

SVODY: z jímací soustavy je navrženo celkem 6 svodů. Svo-
dy budou vedeny pod zateplením. Vodič HVI bude nejprve 
připevněn podpěrou na stěnu a potom zakryt zateplovacím 
pláštěm (kotvení každý 1 m). Svodový vodič bude ukončen 

na zkušební svorce zhruba 1 m nad terénem. Zkušební svorka 
bude umístěna v krabici do zateplovacího systému. Ze zku-
šební svorky bude dále pokračovat nerezový vodič V4A rov-
něž pod zateplením až k vnějšímu uzemnění.

POTENCIÁLOVÉ VYROVNÁNÍ A OCHRANNÉ POSPOJO-
VÁNÍ NA STŘEŠE: na střeše bude proveden rozvod vodičem 
AlMgSi 8 na plastových podpěrách s betonovou zátěží jako 
rozvod potenciálového vyrovnání. Na delších stranách vedení 
bude vložena dilatační propojka. Přívod z vnějšího uzemnění 
je navržen na 2 místech. Svody k vnějšímu uzemnění budou 
provedeny izolovaným vodičem AlMgSi 8 pod zateplením 
v souběhu s příslušným svodem HVI. Vodič bude fi xován jed-
noduchou podpěrou ke stěně cca každý 1 m. K tomuto vodiči 
bude na střeše připojeno:

-  ekvipotenciálová svorkovnice ve strojovně výtahu; vnitřní 
pospojení bude z této přípojnice řešeno v rámci rekon-
strukce vnitřní el. instalace, projekt řeší jen zajištění vývodu 
pro toto pospojení;

-  kovové oplechování ventilačních hlavic;

-  ekvipotenciálové pospojování pláště vodiče HVI v oblasti 
koncovky.

VNĚJŠÍ UZEMNĚNÍ: v rámci stavebního řešení nového oka-
pového chodníčku bude proveden také výkop pro obvodo-
vý zemnič. Bude použit vodič FeZn pr. 10. Rozměry výkopu 
hl. 0,5 m, š. 0,35 m. Z obvodového zemniče budou vyve-
deny nerezové vodiče V4A jako vývody pro napojení svo-
dů hromosvodu. Tyto vývody budou ukončeny v krabici pro 
zkušební svorku. Veškeré spoje v zemi budou provedeny 
nerezovými svorkami. Pokud by byly nerezové svorky nahra-
zeny svorkami FeZn, pak je nutné provést jejich antikorozní 
ošetření.

Obr. 5 Návrh jímací soustavy za pomoci vysokonapěťových vodičů HVI
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Obr. 3 Výpočet v úhlopříčce

Obr. 4 Vyšetření ochranného prostoru stavby

JÍMACÍ SOUSTAVA: navržen oddálený izolovaný hromosvod. 
Na střeše je rozmístěno celkem 6 jímacích tyčí s podpůrnou 
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vodič HVI budou použity plastové podpěry s betonovou zátěží 
a adaptérem pro HVI vodič (kotvení každý 1 m).
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zeny svorkami FeZn, pak je nutné provést jejich antikorozní 
ošetření.

Obr. 5 Návrh jímací soustavy za pomoci vysokonapěťových vodičů HVI



- 32 -

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA NAVRŽENÝCH MATERIÁLŮ

Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

Vodič HVI long (šedá izolace)

Podpěra vodiče HVI na střeše

Připojovací prvek pro vodič HVI Podpůrná trubka 3,2 m + 1 m jímač Krabice pro zkušební svorku do zateplení

Sada pro upevnění vodičů HVI long Sada připojovacích prvků pro vodič HVI

Čtyřramenný stojan s betonovými zátěžemi

Vzorový projekt
Ochrana před bleskem u panelových domů

Svodiče bleskových proudů a přepětí 
při rekonstrukci bytu v panelovém domě

Vždy když dochází ke změnám v objektu, které se dotknou 
i elektrické instalace, je třeba zohlednit nové technické nor-
my, které se za dobu životnosti této instalace změnily. Ty-
to instalace jsou nevyhovující dnešním požadavkům, jejich 
provozuschopnost a bezpečnost se blíží ke zdárnému konci. 
Mezi požadavky současných technických norem patří samo-
zřejmě i instalace svodičů bleskových proudů a přepětí. Ve 
většině případů se u panelových domů nesetkáme s insta-
lací svodiče bleskových proudů a přepětí na rozhraní zón 
LPZ 0 – LPZ 1, tedy na patě objektu. Pokud tedy dochází 
k rekonstrukci či opravě panelového bytu, a tedy i elektro-
instalace, je vždy vhodné zvolit svodič bleskových proudů 
a přepětí přímo do bytového rozváděče rekonstruované by-
tové jednotky. U těchto typů rekonstrukcí elektroinstalace 
jde také o místo v samotném rozvaděči, kde není mnoho 
prostoru a je nutné zajistit všechny prvky ochrany před pře-
pětím. Nejen pro tyto aplikace je vhodný svodič bleskových 
proudů a přepětí DEHNshield.

DEHNshield je svodič, jehož srdce tvoří jiskřiště a pro zpra-
cování obloučku na elektrodách používá princip zhášecích 
komor. Tvarově uzpůsobené elektrody jiskřiště zabezpečí, že 
oblouček doputuje do části, kde je mezi oběma elektrodami 
spoj s vícenásobným jiskřištěm, na kterém se oblouk rozdělí 
na množství malých obloučků. Díky rozdělení na množství díl-
čích obloučků je otázkou krátkého času, než jeden z oblou-
čků zhasne, a přeruší tak reakci svodiče. Svodiče DEHNshield 
mají tzv. funkci vlnolamu pro bleskový proud – WBF, a tak je 
možné je použít přímo pro ochranu koncového zařízení. Při-
pojovací svorky mají v závislosti na druhu vodiče velmi široký 
rozsah a umožňují upevnění vodičů 1,5 – 35 mm2.

Na každém pólu svodiče DEHNshield může téci bleskový 
proud až 12,5 kA (10/350 µs), což je hodnota, která je v uva-
žovaných hladinách LPL zcela dostatečná. DEHNshield patří 
mezi tzv. kombinované svodiče bleskových proudů, což v pří-
padě DEHN znamená, že se jedná o kombinaci schopnosti 
poradit si s bleskovým proudem a zároveň zabezpečit nízkou 
ochrannou úroveň Up ≤ 1,5 kV pro jakékoliv koncové zaří-
zení. Koncové zařízení musí být, tak jako v případě jakékoliv 
přepěťové ochrany, ve vzdálenosti nejlépe do deseti metrů 
od svodiče, aby bylo možné zanedbat vliv úbytku napětí na 
vodičích. DEHNshield je svodičem, který je tedy přímo koor-
dinován nejenom s koncovým zařízením, ale samozřejmě i se 
svodiči typu 2 řady DEHNguard či typu 3 DEHNfl ex. 

Jiskřiště v DEHNshield garantuje větší provozní spolehlivost 
a stálost parametrů, než jakou lze očekávat u varistorů, 
a umožňuje provoz bez ověřování hodnoty miliampérového 
bodu při pravidelných revizích a to ušetří nemalé provozní ná-
klady. Cena DEHNshield je pouze o třetinu vyšší než u svodiče 
typu 2, a tak i počáteční náklady na celou výzbroj rozváděče 
stoupnou pouze v jednotkách procent.
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Izolovaná síť IT

Izolovaná síť (dále jen síť IT) má všechny živé části izolované 
od země nebo spojené se zemí přes velkou impedanci. Neživé 
části jsou spojeny se zemí jednotlivě, po skupinách nebo jsou 
navzájem spojeny jedním uzemněným ochranným vodičem. 
Mohou se provozovat s nulovým vodičem, většinou se ovšem 
provozují bez něj a spotřebiče jsou zapojeny mezi fáze.

Cílem izolované soustavy je zajištění spolehlivosti provozu 
a bezpečnosti osob. Z těchto důvodů se používá nejen ve 
zdravotnických zařízeních, ale především v průmyslu, např. 
papírenském, těžkém atd.

V sítích TN nebo v sítích TT je ochrana automatickým odpo-
jením zajišťována v okamžiku vzniku poruchy. V některých 
provozech je potřeba, aby zařízení nebo technologie byla pro-
vozována po určitou dobu i s poruchou. V případě takového 
stavu musí být po tuto dobu zařízení pochopitelně bezpečné. 
To lze zajistit napájením zařízení ze sítě IT. 

Pro zajištění spolehlivého provozu nejen v sítích IT je nutná 
instalace svodičů bleskových proudů a přepětí pro ochranu 
všech zařízení připojených k této síti.

Zdroje přepětí v sítích IT:

- Zemní spojení, normální (vyrovnávací procesy)
- Občasná zemní spojení

- Zemní spojení v napájecích systémech
- Vypnutí indukčností naprázdno, obzvlášť transformátorů
- Vypnutí vedení naprázdno (bez poruchy)
- Vypnutí vedení naprázdno (zemní spojení)
- Přepětí vzniklá rezonancí nebo vyššími harmonickými frek-

vencemi
- Vypnutí zemním spojením

Nejčastěji používané druhy sítí IT

Sítě IT bez vyvedeného nulového vodiče  

IT, 230 V / 50 Hz, ACL-L (napětí vodič-vodič)
IT, 400 V / 50 Hz, ACL-L (napětí vodič-vodič)
IT, 500 V / 50 Hz, ACL-L (napětí vodič-vodič)
IT, 690 V / 50 Hz, ACL-L (napětí vodič-vodič)

Vývojový diagram pro výběr svodiče pro sítě IT

Dotaz na síť IT

S vyvedeným
nulovým
vodičem

Uc = ULL

Výběr svodiče

Je nutno objasnit způsob uzemnění

Je zapotřebí dodržovat
příslušné okrajové podmínky

Svodič se schopností zhášení
následných proudů v N-PE

3+1 Zapojení

Uc = UoUc = ULL

4+0
Zapojení NEANO

NE
ANO
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Sítě IT s vyvedeným nulovým vodičem   
 
IT, 230/400 V / 50 Hz
IT, 290/500 V / 50 Hz
IT, 400/690 V / 50 Hz

V izolovaných sítích IT nemůže dojít ke vzniku nebezpečného 
dotykového napětí, protože první porucha v sítích IT vytvoří 
pouze spojení s uzemněním. Provozní stav sítí IT se změní na 
stav sítí TN nebo TT. Po první poruše v síti IT může technologie 
zůstat v provozu a je možné dokončit práci nebo výrobní pro-
cesy (např. v chemickém či papírenském průmyslu). Při první 
poruše dojde k tomu, že ochranný vodič dosáhne potenciálu 
fázového vodiče s poruchou, což ovšem nepředstavuje žádné 
nebezpečí. Všechny neživé vodivé součásti dosáhnou tohoto 
potenciálu přes ochranný vodič, a nemůže tak dojít k žád-
nému přemostění nebezpečných rozdílů potenciálů. Je však 
nutné poznamenat, že v okamžiku první poruchy v síti IT od-
povídá napětí vůči zemi u nepoškozených vodičů napětí mezi 
fázovými vodiči. Z toho vyplývá, že v případě první poruchy 
SPD je v síti IT 230/400 V napětí 400 V. Tento možný provozní 
stav je nutné zohlednit při výběru SPD i s ohledem na jeho 
maximální trvalé provozní napětí.

Druhá porucha v síti IT musí způsobit vybavení příslušných 
ochran.

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

Aby nedošlo k přetížení svodiče SPD mezi fázovým vodičem 
a zemí v případě první zemní poruchy, která nevede k vypnutí 
v IT systému, musí odpovídat maximální trvalé (Uc) alespoň 
sdruženému napětí (UL-L).

Způsob uzemnění je rozhodující při dimenzování napětí TOV.
Napětí TOV (Temporary Overvoltage) je krátkodobé dočasné 
přepětí, které např. z důvodu poruchy v síti VN může po urči-
tou dobu zatěžovat přepěťovou ochranu.

V případě sítě IT bez vyvedeného nulového vodiče se SPD in-
stalují mezi každý jednotlivý fázový vodič a vodič PE v takzva-
ném zapojení „3-0“.

Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

Objasnění maximálního trvalého napětí pro síť IT 230 V/400 V:
UL-L = U0 * √3 = 230 * √3 = 400 V
UL-N = U0

UL-PE = UL-L

Pro síť IT s vyvedeným nulovým vodičem jsou možná zapojení 
3+1 a 4+0. Na rozdíl od sítě TT musí svodič v síti IT v obvodu 
N-PE vydržet maximální následný proud stejně jako moduly, 
které jsou zapojeny v obvodu L-L.

Síť IT 230/400 V – zapojení „3+1“ DEHNbloc M / DEHNguard S

L1
L2

F1 - F3 Upozornění:
Svodič se schopností L2

L3 zhášení následných proudů
v obvodu N-PE! 
Uc Uo

F4 - F6 F7 - F9

Uc = Uo

N

PEPE

RA                                                                             MEB

 1  4 x DEHNbloc M 1 255 (FM)
 Typ DB M 1 255 (FM)
 Kat. č. 961 125

2a 1 x uzemňovací propojka
 Typ MVS 1 8 
 Kat. č. 900 611

2b 1 x uzemňovací propojka
 Typ EB 1 4 1,5
 Kat. č. 900 429

 3 4 x DEHNguard S 275 (FM)
 Typ DG S 275 (FM)
 Kat. č. 952 070

 1

 1

2a

2b

 3

 3

Síť IT 230/400 V – zapojení „4-0“ DEHNbloc Maxi / DEHNguard S

Síť IT 500 V – zapojení „3-0“ DEHNbloc Maxi / DEHNguard M WE

L1
L2

F1 - F3 Upozornění:
Uc = musí být dimenzováno L2

L3
N
PE

na UL-L ! 

PE

F4 - F6 F7 - F9

RA                                                                             MEB

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

 1  4 x DEHNbloc Maxi 440 (FM)
 Typ DBM 1 440 (FM)
 Kat. č. 961 140

2a 1 x uzemňovací propojka
 Typ EB 1 3 10
 Kat. č. 900 461

2b 1 x uzemňovací propojka
 Typ EB 1 4 1,5
 Kat. č. 900 429

 3 4 x DEHNguard S 440 (FM)
 Typ DG S 440 (FM)
 Kat. č. 952 075

 1  Kombinovaný svodič přepětí SPD typu 1
 3 x DEHNbloc Maxi 1 760 FM
 Typ DBM 1 760 FM
 Kat. č. 961 175

 2  1 x Uzemňovací propojka
 Typ EB DG 1000 1 3
 Kat. č. 900 411

 3  Svodič přepětí SPD typu 2
 1 x DEHNguard M WE
 Typ DG M WE 600 (FM)
 Kat. č. 952 302
                (952 307)

 1

 1

 2

 3

2a 2b

 3



- 37 -

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

Sítě IT s vyvedeným nulovým vodičem   
 
IT, 230/400 V / 50 Hz
IT, 290/500 V / 50 Hz
IT, 400/690 V / 50 Hz

V izolovaných sítích IT nemůže dojít ke vzniku nebezpečného 
dotykového napětí, protože první porucha v sítích IT vytvoří 
pouze spojení s uzemněním. Provozní stav sítí IT se změní na 
stav sítí TN nebo TT. Po první poruše v síti IT může technologie 
zůstat v provozu a je možné dokončit práci nebo výrobní pro-
cesy (např. v chemickém či papírenském průmyslu). Při první 
poruše dojde k tomu, že ochranný vodič dosáhne potenciálu 
fázového vodiče s poruchou, což ovšem nepředstavuje žádné 
nebezpečí. Všechny neživé vodivé součásti dosáhnou tohoto 
potenciálu přes ochranný vodič, a nemůže tak dojít k žád-
nému přemostění nebezpečných rozdílů potenciálů. Je však 
nutné poznamenat, že v okamžiku první poruchy v síti IT od-
povídá napětí vůči zemi u nepoškozených vodičů napětí mezi 
fázovými vodiči. Z toho vyplývá, že v případě první poruchy 
SPD je v síti IT 230/400 V napětí 400 V. Tento možný provozní 
stav je nutné zohlednit při výběru SPD i s ohledem na jeho 
maximální trvalé provozní napětí.

Druhá porucha v síti IT musí způsobit vybavení příslušných 
ochran.

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

Aby nedošlo k přetížení svodiče SPD mezi fázovým vodičem 
a zemí v případě první zemní poruchy, která nevede k vypnutí 
v IT systému, musí odpovídat maximální trvalé (Uc) alespoň 
sdruženému napětí (UL-L).

Způsob uzemnění je rozhodující při dimenzování napětí TOV.
Napětí TOV (Temporary Overvoltage) je krátkodobé dočasné 
přepětí, které např. z důvodu poruchy v síti VN může po urči-
tou dobu zatěžovat přepěťovou ochranu.

V případě sítě IT bez vyvedeného nulového vodiče se SPD in-
stalují mezi každý jednotlivý fázový vodič a vodič PE v takzva-
ném zapojení „3-0“.

Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

Objasnění maximálního trvalého napětí pro síť IT 230 V/400 V:
UL-L = U0 * √3 = 230 * √3 = 400 V
UL-N = U0

UL-PE = UL-L

Pro síť IT s vyvedeným nulovým vodičem jsou možná zapojení 
3+1 a 4+0. Na rozdíl od sítě TT musí svodič v síti IT v obvodu 
N-PE vydržet maximální následný proud stejně jako moduly, 
které jsou zapojeny v obvodu L-L.

Síť IT 230/400 V – zapojení „3+1“ DEHNbloc M / DEHNguard S

L1
L2

F1 - F3 Upozornění:
Svodič se schopností L2

L3 zhášení následných proudů
v obvodu N-PE! 
Uc Uo

F4 - F6 F7 - F9

Uc = Uo

N

PEPE

RA                                                                             MEB

 1  4 x DEHNbloc M 1 255 (FM)
 Typ DB M 1 255 (FM)
 Kat. č. 961 125

2a 1 x uzemňovací propojka
 Typ MVS 1 8 
 Kat. č. 900 611

2b 1 x uzemňovací propojka
 Typ EB 1 4 1,5
 Kat. č. 900 429

 3 4 x DEHNguard S 275 (FM)
 Typ DG S 275 (FM)
 Kat. č. 952 070

 1

 1

2a

2b

 3

 3

Síť IT 230/400 V – zapojení „4-0“ DEHNbloc Maxi / DEHNguard S

Síť IT 500 V – zapojení „3-0“ DEHNbloc Maxi / DEHNguard M WE

L1
L2

F1 - F3 Upozornění:
Uc = musí být dimenzováno L2

L3
N
PE

na UL-L ! 

PE

F4 - F6 F7 - F9

RA                                                                             MEB

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

 1  4 x DEHNbloc Maxi 440 (FM)
 Typ DBM 1 440 (FM)
 Kat. č. 961 140

2a 1 x uzemňovací propojka
 Typ EB 1 3 10
 Kat. č. 900 461

2b 1 x uzemňovací propojka
 Typ EB 1 4 1,5
 Kat. č. 900 429

 3 4 x DEHNguard S 440 (FM)
 Typ DG S 440 (FM)
 Kat. č. 952 075

 1  Kombinovaný svodič přepětí SPD typu 1
 3 x DEHNbloc Maxi 1 760 FM
 Typ DBM 1 760 FM
 Kat. č. 961 175

 2  1 x Uzemňovací propojka
 Typ EB DG 1000 1 3
 Kat. č. 900 411

 3  Svodič přepětí SPD typu 2
 1 x DEHNguard M WE
 Typ DG M WE 600 (FM)
 Kat. č. 952 302
                (952 307)

 1

 1

 2

 3

2a 2b

 3
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Způsob uzemnění je rozhodující při dimenzování napětí TOV

1. Uzemnění napájecího trafa VN/NN a uzemnění spotřebitele jsou spolu vzájemně spojeny

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

VN NN
Zde platí:

TOV: Není nutno provádět
žádná zvláštní opatření

* při první poruše v síti NN

RE

U1

U U1 0= 3

U U U2 1 0= = 3

U Rf E= IE

Uf

U2

Z

IE

VN NN
Zde platí:

TOV: Není nutno provádět
žádná zvláštní opatření

* při první poruše v síti NN

RE

U1

U U1 0= 3

U U U2 1 0= = 3

U Rf E= IE

Uf

N

U2

Z

IE

Síť IT 690 V – zapojení „3-0“ DEHNbloc Maxi / DEHNguard 1000 (FM)

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

 1  Kombinovaný svodič přepětí SPD typu 1
 3 x DEHNbloc Maxi 1 760 FM
 Typ DBM 1 760 FM
 Kat. č. 961 175

 2  1 x Uzemňovací propojka
 Typ EB DG 1000 1 3
 Kat. č. 900 411

 3  Svodič přepětí SPD typu 2
 1 x DEHNguard 1000 (FM)
 Typ DG 1000 (FM)
 Kat. č. 950 112

 1

 2

 3

2. Uzemnění VN a NN napájecího trafa jsou spolu vzájemně spojeny, uzemnění spotřebitele je uzemněno separátně

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

3. Uzemnění VN a NN napájecího trafa a uzemnění spotřebitele je provedeno separátně

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

Zvednutí potenciálu při zemním
spojení v síti VN je zavlečeno
do sítě NN

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U1 0= 3

U I U2 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

Z

IE Id

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U2 0= 3

U I U1 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

ZIE Id

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

Zvednutí potenciálu při zemním
spojení v síti VN je zavlečeno
do sítě NN

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U1 0= 3

U I U2 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

Z

IE Id

N

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě
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Způsob uzemnění je rozhodující při dimenzování napětí TOV

1. Uzemnění napájecího trafa VN/NN a uzemnění spotřebitele jsou spolu vzájemně spojeny

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

VN NN
Zde platí:

TOV: Není nutno provádět
žádná zvláštní opatření

* při první poruše v síti NN

RE

U1

U U1 0= 3

U U U2 1 0= = 3

U Rf E= IE

Uf

U2

Z

IE

VN NN
Zde platí:

TOV: Není nutno provádět
žádná zvláštní opatření

* při první poruše v síti NN

RE

U1

U U1 0= 3

U U U2 1 0= = 3

U Rf E= IE

Uf

N

U2

Z

IE

Síť IT 690 V – zapojení „3-0“ DEHNbloc Maxi / DEHNguard 1000 (FM)

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

 1  Kombinovaný svodič přepětí SPD typu 1
 3 x DEHNbloc Maxi 1 760 FM
 Typ DBM 1 760 FM
 Kat. č. 961 175

 2  1 x Uzemňovací propojka
 Typ EB DG 1000 1 3
 Kat. č. 900 411

 3  Svodič přepětí SPD typu 2
 1 x DEHNguard 1000 (FM)
 Typ DG 1000 (FM)
 Kat. č. 950 112

 1

 2

 3

2. Uzemnění VN a NN napájecího trafa jsou spolu vzájemně spojeny, uzemnění spotřebitele je uzemněno separátně

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

3. Uzemnění VN a NN napájecího trafa a uzemnění spotřebitele je provedeno separátně

Síť IT – bez vyvedeného nulového vodiče

Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

Zvednutí potenciálu při zemním
spojení v síti VN je zavlečeno
do sítě NN

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U1 0= 3

U I U2 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

Z

IE Id

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U2 0= 3

U I U1 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

ZIE Id

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

Zvednutí potenciálu při zemním
spojení v síti VN je zavlečeno
do sítě NN

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U1 0= 3

U I U2 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

Z

IE Id

N

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě
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 Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U2 0= 3

U I U1 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

ZIE Id

N

Příklad instalace přepěťových 
ochran SPD typu 1 a typu 2 
v sítích IT 690 V

Svodiče přepětí SPD typu 1 jsou 
jiskřiště, která mají funkci vlnola-
mu bleskových proudů. Následné 
svodiče SPD typu 2 jsou spolu vzá-
jemně mezi sebou energeticky ko-
ordinovány.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 12.2019

Produktový list: DEHNbloc modular

DB M 1 255 (961 120)
■ Koordinovaný svodič bleskových proudů na bázi jiskřiště, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
■ Vysoká provozní spolehlivost chráněných zařízení je zajištěna omezením následného proudu technologií RADAX-Flow
■ Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DB M 1 255 Rozměry DB M 1 255

Jednopólový, modulární, koordinovaný svodič bleskových proudů se schopností omezit vysoké následné proudy.
Typ DB M 1 255  
Obj. è. 961 120  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1/Třída I   
Jmenovité napětí AC (UN) 230 V (50/60 Hz)   
Nejvyšší provozní napětí AC (UC) 255 V (50/60 Hz)   
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp) 50 kA  
Specifická energie (W/R) 625,00 kJ/ohm   
Ochranná úroveň (UP) ≤ 2,5 kV  
Schopnost omezit následný proud AC (Ifi) 50 kAeff  
Omezení následného proudu/selektivita nevybaví pojistky 35 A gG do 50 kAeff (prosp.)   
Doba odezvy (tA) ≤ 100 ns  
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG  
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG  
Max. předjištění (L-L') 125 A gG  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost   
Rozsah provozních teplot (paralelní zapojení) (TUP) -40 °C ... +80 °C   
Rozsah provozních teplot (průchozí zapojení) (TUS) -40 °C ... +60 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (L/N, L'/N', N/PE(N)) (min.) 10 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (L/N, N/PE(N)) (max.) 50 mm2 hrubě slaněný/35 mm2 jemně slaněný   
Průřez připojovacích vodičů (L'/N') (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 2 TE, DIN 43880  
Certifikace VDE, KEMA, UL   

Rozšířená technická data:
Použití v rozvodnách s prospektivním zkratovým

proudem vyšším než 50 kAeff (zkoušeno podle VDE)   
– Max. prospektivní zkratový proud 100 kAeff (220 kApeak)   
– Omezení/zhasnutí následného síťového proudu do 100 kAeff (220 kApeak)   
– Max. předjištění (L) do IK = 100 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG  
– Max. předjištění (L) do IK = 100 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG  
Doplňující údaje: --------------------   
– Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 50 kA  
Váha 340 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363090  
GTIN (EAN) 4013364118614  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Revize a údržba svodičů přepětí SPD typu 2   
 
Ve svodičích přepětí SPD typu 2 a typu 3 jsou jako výkonné 
prvky omezující přepětí používány polovodiče (např. metaloxi-
dové varistory a supresorové diody). Tyto polovodiče nemají 
dlouhodobě stálé parametry. Jejich charakteristickým para-
metrem je tzv. miliampérový bod voltampérové charakte-
ristiky. To je napětí při stálém svodovém proudu 1 mA, kdy 
varistor takzvaně otevírá. Dále jen »hodnota miliampéro-
vého bodu«.

Tabulka: Řada RED LINE – pro ochranu 
napájecí soustavy NN

DEHNguard Kat. č. Toleranční pásmo

DG S 275 952 070 386 – 474 V

DG S 440 (FM) 952 075 643 – 787 V 

DG M WE 600 952 302 1 080 – 1 320 V

DG 1000 FM 952 112 1 620 – 1 980 V

Svodiče přepětí na bázi varistorů mohou mít po určitém čase 
svodové proudy.   

Maximální množství přepěťových ochran 

Kde:
Předpokládaný svodový proud varistoru:  cca 50 µA
Spouštěcí proud monitoru izolace:   6,6 mA

Použitím několika „starých“ svodičů přepětí na bázi varistorů 
by konečně mohlo dojít ke svodovému proudu, což by vedlo 
k chybné indikaci / vypnutí monitoru izolace.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě
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 Síť IT – s vyvedeným nulovým vodičem

VN NN
Zde platí:

TOV: 1200V AC (N-PE)
U  + 1200V (L-PE)0

* při první poruše v síti NN

RE RA

U1

U U2 0= 3

U I U1 E 0= + 3RE

U R I Uf A d L=

Uf

U2

ZIE Id

N

Příklad instalace přepěťových 
ochran SPD typu 1 a typu 2 
v sítích IT 690 V

Svodiče přepětí SPD typu 1 jsou 
jiskřiště, která mají funkci vlnola-
mu bleskových proudů. Následné 
svodiče SPD typu 2 jsou spolu vzá-
jemně mezi sebou energeticky ko-
ordinovány.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 12.2019

Produktový list: DEHNbloc modular

DB M 1 255 (961 120)
■ Koordinovaný svodič bleskových proudů na bázi jiskřiště, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
■ Vysoká provozní spolehlivost chráněných zařízení je zajištěna omezením následného proudu technologií RADAX-Flow
■ Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DB M 1 255 Rozměry DB M 1 255

Jednopólový, modulární, koordinovaný svodič bleskových proudů se schopností omezit vysoké následné proudy.
Typ DB M 1 255  
Obj. è. 961 120  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1/Třída I   
Jmenovité napětí AC (UN) 230 V (50/60 Hz)   
Nejvyšší provozní napětí AC (UC) 255 V (50/60 Hz)   
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp) 50 kA  
Specifická energie (W/R) 625,00 kJ/ohm   
Ochranná úroveň (UP) ≤ 2,5 kV  
Schopnost omezit následný proud AC (Ifi) 50 kAeff  
Omezení následného proudu/selektivita nevybaví pojistky 35 A gG do 50 kAeff (prosp.)   
Doba odezvy (tA) ≤ 100 ns  
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG  
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG  
Max. předjištění (L-L') 125 A gG  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Pevnost   
Rozsah provozních teplot (paralelní zapojení) (TUP) -40 °C ... +80 °C   
Rozsah provozních teplot (průchozí zapojení) (TUS) -40 °C ... +60 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (L/N, L'/N', N/PE(N)) (min.) 10 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (L/N, N/PE(N)) (max.) 50 mm2 hrubě slaněný/35 mm2 jemně slaněný   
Průřez připojovacích vodičů (L'/N') (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 2 TE, DIN 43880  
Certifikace VDE, KEMA, UL   

Rozšířená technická data:
Použití v rozvodnách s prospektivním zkratovým

proudem vyšším než 50 kAeff (zkoušeno podle VDE)   
– Max. prospektivní zkratový proud 100 kAeff (220 kApeak)   
– Omezení/zhasnutí následného síťového proudu do 100 kAeff (220 kApeak)   
– Max. předjištění (L) do IK = 100 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG  
– Max. předjištění (L) do IK = 100 kAeff (ta ≤ 5 s) 315 A gG  
Doplňující údaje: --------------------   
– Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 50 kA  
Váha 340 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363090  
GTIN (EAN) 4013364118614  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Revize a údržba svodičů přepětí SPD typu 2   
 
Ve svodičích přepětí SPD typu 2 a typu 3 jsou jako výkonné 
prvky omezující přepětí používány polovodiče (např. metaloxi-
dové varistory a supresorové diody). Tyto polovodiče nemají 
dlouhodobě stálé parametry. Jejich charakteristickým para-
metrem je tzv. miliampérový bod voltampérové charakte-
ristiky. To je napětí při stálém svodovém proudu 1 mA, kdy 
varistor takzvaně otevírá. Dále jen »hodnota miliampéro-
vého bodu«.

Tabulka: Řada RED LINE – pro ochranu 
napájecí soustavy NN

DEHNguard Kat. č. Toleranční pásmo

DG S 275 952 070 386 – 474 V

DG S 440 (FM) 952 075 643 – 787 V 

DG M WE 600 952 302 1 080 – 1 320 V

DG 1000 FM 952 112 1 620 – 1 980 V

Svodiče přepětí na bázi varistorů mohou mít po určitém čase 
svodové proudy.   

Maximální množství přepěťových ochran 

Kde:
Předpokládaný svodový proud varistoru:  cca 50 µA
Spouštěcí proud monitoru izolace:   6,6 mA

Použitím několika „starých“ svodičů přepětí na bázi varistorů 
by konečně mohlo dojít ke svodovému proudu, což by vedlo 
k chybné indikaci / vypnutí monitoru izolace.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě
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Produktový list: DEHNbloc Maxi 440/760

DBM 1 440 (961 140)
■ Schopnost svádět velmi vysoké bleskové proudy
■ Jiskřiště s technologií RADAX-Flow s vysokou schopností zhasnout nebo omezit následné proudy
■ Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DBM 1 440 Rozměry DBM 1 440

Koordinovaný, jednopólový svodič bleskových proudů s vysokou schopností omezit následné proudy, pro UC = 440 V.
Typ DBM 1 440  
Obj. è. 961 140  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1/Třída I   
Jmenovité napětí AC (UN) 400 V   
Nejvyšší provozní napětí AC (UC) 440 V   
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp) 35 kA  
Specifická energie (W/R) 306,25 kJ/ohm   
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 35 kA  
Ochranná úroveň (UP) ≤ 2,5 kV  
Schopnost omezit následný proud AC (Ifi) 50 kAeff  
Omezení následného proudu/selektivita nevybaví pojistky 35 A gG do 50 kAeff (prosp.)   
Doba odezvy (tA) ≤ 100 ns  
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG  
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG  
Max. předjištění (L-L') 125 A gG  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 760 V/120 min - Pevnost   
Rozsah provozních teplot (paralelní zapojení) (TUP) -40 °C ... +80 °C   
Rozsah provozních teplot (průchozí zapojení) (TUS) -40 °C ... +60 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (L, L', N/PEN) (min.) 10 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (L, N/PEN) (max.) 50 mm2 hrubě slaněný/35 mm2 jemně slaněný   
Průřez připojovacích vodičů (L') (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 2 TE, DIN 43880  
Certifikace UL, CSA   

Rozšířená technická data:
Použití v rozvodnách s prospektivním zkratovým

proudem vyšším než 50 kAeff (zkoušeno podle VDE)   
– Max. prospektivní zkratový proud 100 kAeff (220 kApeak)   
– Omezení/zhasnutí následného síťového proudu do 100 kAeff (220 kApeak)   
– Max. předjištění (L) do IK = 100 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG  
– Max. předjištění (L) do IK = 100 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG  
Váha 516 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363090  
GTIN (EAN) 4013364116269  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 12.2019

Produktový list: DEHNguard S

DG S 275 (952 070)
■ Svodič přepětí s univerzálním použitím, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
■ Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkooxidovým varistorem
■ Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DG S 275 Rozměry DG S 275

Jednopólový, dělený svodič přepětí, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu.
Typ DG S 275  
Obj. è. 952 070  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II   
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10
m) typ 2 + typ 3   
Jmenovité napětí AC (UN) 230 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí AC (UC) 275 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí DC (UC) 350 V  
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 20 kA  
Maximální impulzní proud (8/20 µs) (Imax) 40 kA  
Ochranná úroveň (UP) ≤ 1,5 kV  
Ochranná úroveň při 5 kA (UP) 1 kV  
Doba odezvy (tA) ≤ 25 ns  
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 125 A gG  
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně ze strany sítě
(ISCCR) 50 kAeff  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 335 V/5 s - Pevnost   
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Bezpečný výpadek   
Rozsah provozních teplot (TU) -40 °C ... +80 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (min.) 1,5 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 1 TE, DIN 43880  
Certifikace KEMA, VDE, UL, CSA   
Váha 130 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363030  
GTIN (EAN) 4013364108493  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 12.2019

Produktový list: DEHNbloc Maxi 440/760

DBM 1 760 FM (961 175)
■ Schopnost svádět velmi vysoké bleskové proudy
■ Jiskřiště s technologií RADAX-Flow s vysokou schopností zhasnout nebo omezit následné proudy
■ Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DBM 1 760 FM Rozměry DBM 1 760 FM

Koordinovaný, jednopólový svodič bleskových proudů s vysokou schopností omezit následné proudy, pro UC = 760 V.
Typ DBM 1 760 FM  
Obj. è. 961 175  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1/Třída I   
Jmenovité napětí AC (UN) 690 V   
Nejvyšší provozní napětí AC (UC) 760 V   
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp) 25 kA  
Specifická energie (W/R) 156,25 kJ/ohm   
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 25 kA  
Ochranná úroveň (UP) ≤ 4 kV  
Schopnost omezit následný proud AC (Ifi) 25 kAeff  
Omezení následného proudu/selektivita nevybaví pojistky 35 A gG do 25 kAeff (prosp.)   
Doba odezvy (tA) ≤ 100 ns  
Max. předjištění (L) do IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG  
Max. předjištění (L) při IK > 25 kAeff 100 A gG  
Max. předjištění (L-L') 125 A gG  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 1320 V/120 min - Pevnost   
Rozsah provozních teplot (paralelní zapojení) (TUP) -40 °C ... +80 °C   
Rozsah provozních teplot (průchozí zapojení) (TUS) -40 °C ... +60 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (L, L', 9) (min.) 10 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (L, 9) (max.) 50 mm2 hrubě slaněný/35 mm2 jemně slaněný   
Průřez připojovacích vodičů (L') (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 2 TE, DIN 43880  
Certifikace UL, CSA   
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač   
Spínací výkon AC 250 V/0,5 A   
Spínací výkon DC 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A   
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace max. 1,5 mm2 jedno/vícežilový   
Váha 507 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363090  
GTIN (EAN) 4013364116283  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 12.2019

Produktový list: DEHNguard S

DG S 440 (952 075)
■ Svodič přepětí s univerzálním použitím, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
■ Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkooxidovým varistorem
■ Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DG S 440 Rozměry DG S 440

Jednopólový, dělený svodič přepětí, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu.
Typ DG S 440  
Obj. è. 952 075  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II   
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10
m) typ 2 + typ 3   
Jmenovité napětí AC (UN) 400 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí AC (UC) 440 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí DC (UC) 585 V  
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 20 kA  
Maximální impulzní proud (8/20 µs) (Imax) 40 kA  
Ochranná úroveň (UP) ≤ 2 kV  
Ochranná úroveň při 5 kA (UP) ≤ 1,7 kV  
Doba odezvy (tA) ≤ 25 ns  
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 125 A gG  
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně ze strany sítě
(ISCCR) 25 kAeff  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 580 V/5 s - Pevnost   
Napětí TOV (UT) – charakteristika 765 V/120 min - Bezpečný výpadek   
Rozsah provozních teplot (TU) -40 °C ... +80 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (min.) 1,5 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 1 TE, DIN 43880  
Certifikace KEMA, VDE, UL, CSA   
Váha 142 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363030  
GTIN (EAN) 4013364109896  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě
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Produktový list: DEHNbloc Maxi 440/760

DBM 1 440 (961 140)
■ Schopnost svádět velmi vysoké bleskové proudy
■ Jiskřiště s technologií RADAX-Flow s vysokou schopností zhasnout nebo omezit následné proudy
■ Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DBM 1 440 Rozměry DBM 1 440

Koordinovaný, jednopólový svodič bleskových proudů s vysokou schopností omezit následné proudy, pro UC = 440 V.
Typ DBM 1 440  
Obj. è. 961 140  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1/Třída I   
Jmenovité napětí AC (UN) 400 V   
Nejvyšší provozní napětí AC (UC) 440 V   
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp) 35 kA  
Specifická energie (W/R) 306,25 kJ/ohm   
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 35 kA  
Ochranná úroveň (UP) ≤ 2,5 kV  
Schopnost omezit následný proud AC (Ifi) 50 kAeff  
Omezení následného proudu/selektivita nevybaví pojistky 35 A gG do 50 kAeff (prosp.)   
Doba odezvy (tA) ≤ 100 ns  
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG  
Max. předjištění (L) do IK = 50 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG  
Max. předjištění (L-L') 125 A gG  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 760 V/120 min - Pevnost   
Rozsah provozních teplot (paralelní zapojení) (TUP) -40 °C ... +80 °C   
Rozsah provozních teplot (průchozí zapojení) (TUS) -40 °C ... +60 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (L, L', N/PEN) (min.) 10 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (L, N/PEN) (max.) 50 mm2 hrubě slaněný/35 mm2 jemně slaněný   
Průřez připojovacích vodičů (L') (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 2 TE, DIN 43880  
Certifikace UL, CSA   

Rozšířená technická data:
Použití v rozvodnách s prospektivním zkratovým

proudem vyšším než 50 kAeff (zkoušeno podle VDE)   
– Max. prospektivní zkratový proud 100 kAeff (220 kApeak)   
– Omezení/zhasnutí následného síťového proudu do 100 kAeff (220 kApeak)   
– Max. předjištění (L) do IK = 100 kAeff (ta ≤ 0,2 s) 500 A gG  
– Max. předjištění (L) do IK = 100 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG  
Váha 516 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363090  
GTIN (EAN) 4013364116269  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 12.2019

Produktový list: DEHNguard S

DG S 275 (952 070)
■ Svodič přepětí s univerzálním použitím, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
■ Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkooxidovým varistorem
■ Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DG S 275 Rozměry DG S 275

Jednopólový, dělený svodič přepětí, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu.
Typ DG S 275  
Obj. è. 952 070  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II   
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10
m) typ 2 + typ 3   
Jmenovité napětí AC (UN) 230 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí AC (UC) 275 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí DC (UC) 350 V  
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 20 kA  
Maximální impulzní proud (8/20 µs) (Imax) 40 kA  
Ochranná úroveň (UP) ≤ 1,5 kV  
Ochranná úroveň při 5 kA (UP) 1 kV  
Doba odezvy (tA) ≤ 25 ns  
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 125 A gG  
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně ze strany sítě
(ISCCR) 50 kAeff  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 335 V/5 s - Pevnost   
Napětí TOV (UT) – charakteristika 440 V/120 min - Bezpečný výpadek   
Rozsah provozních teplot (TU) -40 °C ... +80 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (min.) 1,5 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 1 TE, DIN 43880  
Certifikace KEMA, VDE, UL, CSA   
Váha 130 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363030  
GTIN (EAN) 4013364108493  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 12.2019

Produktový list: DEHNbloc Maxi 440/760

DBM 1 760 FM (961 175)
■ Schopnost svádět velmi vysoké bleskové proudy
■ Jiskřiště s technologií RADAX-Flow s vysokou schopností zhasnout nebo omezit následné proudy
■ Přímá koordinace se svodičem přepětí DEHNguard bez nutnosti vkládat oddělovací tlumivku nebo zajistit délku vedení

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DBM 1 760 FM Rozměry DBM 1 760 FM

Koordinovaný, jednopólový svodič bleskových proudů s vysokou schopností omezit následné proudy, pro UC = 760 V.
Typ DBM 1 760 FM  
Obj. è. 961 175  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 1/Třída I   
Jmenovité napětí AC (UN) 690 V   
Nejvyšší provozní napětí AC (UC) 760 V   
Bleskový proud (10/350 µs) (Iimp) 25 kA  
Specifická energie (W/R) 156,25 kJ/ohm   
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 25 kA  
Ochranná úroveň (UP) ≤ 4 kV  
Schopnost omezit následný proud AC (Ifi) 25 kAeff  
Omezení následného proudu/selektivita nevybaví pojistky 35 A gG do 25 kAeff (prosp.)   
Doba odezvy (tA) ≤ 100 ns  
Max. předjištění (L) do IK = 25 kAeff (ta ≤ 5 s) 250 A gG  
Max. předjištění (L) při IK > 25 kAeff 100 A gG  
Max. předjištění (L-L') 125 A gG  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 1320 V/120 min - Pevnost   
Rozsah provozních teplot (paralelní zapojení) (TUP) -40 °C ... +80 °C   
Rozsah provozních teplot (průchozí zapojení) (TUS) -40 °C ... +60 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (L, L', 9) (min.) 10 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (L, 9) (max.) 50 mm2 hrubě slaněný/35 mm2 jemně slaněný   
Průřez připojovacích vodičů (L') (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 2 TE, DIN 43880  
Certifikace UL, CSA   
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač   
Spínací výkon AC 250 V/0,5 A   
Spínací výkon DC 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A   
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace max. 1,5 mm2 jedno/vícežilový   
Váha 507 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363090  
GTIN (EAN) 4013364116283  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 12.2019

Produktový list: DEHNguard S

DG S 440 (952 075)
■ Svodič přepětí s univerzálním použitím, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu
■ Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkooxidovým varistorem
■ Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DG S 440 Rozměry DG S 440

Jednopólový, dělený svodič přepětí, složený ze základního dílu a zásuvného ochranného modulu.
Typ DG S 440  
Obj. è. 952 075  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II   
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10
m) typ 2 + typ 3   
Jmenovité napětí AC (UN) 400 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí AC (UC) 440 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí DC (UC) 585 V  
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 20 kA  
Maximální impulzní proud (8/20 µs) (Imax) 40 kA  
Ochranná úroveň (UP) ≤ 2 kV  
Ochranná úroveň při 5 kA (UP) ≤ 1,7 kV  
Doba odezvy (tA) ≤ 25 ns  
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 125 A gG  
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně ze strany sítě
(ISCCR) 25 kAeff  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 580 V/5 s - Pevnost   
Napětí TOV (UT) – charakteristika 765 V/120 min - Bezpečný výpadek   
Rozsah provozních teplot (TU) -40 °C ... +80 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (min.) 1,5 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 1 TE, DIN 43880  
Certifikace KEMA, VDE, UL, CSA   
Váha 142 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363030  
GTIN (EAN) 4013364109896  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě
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DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
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Produktový list: DEHNguard 1000

DG 1000 FM (950 112)
■ Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkooxidovým varistorem
■ Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“
■ Určený speciálně pro systémy s vysokým napětím

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DG 1000 FM Rozměry DG 1000 FM

Jednopólový kompaktní svodič přepětí se jmenovitým napětím UC = 1000 V AC resp. 1000 V DC; v provedení FM s kontaktem dálkové signalizace.
Typ DG 1000 FM  
Obj. è. 950 112  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II   
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10
m) typ 2 + typ 3   
Jmenovité napětí AC (UN) 830 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí AC (UC) 1000 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí DC (UC) 1000 V  
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 15 kA  
Max. svodový proud (8/20 µs) (Imax) 30 kA  
Ochranná úroveň (Up) ≤ 4,2 kV  
Ochranná úroveň při 5 kA (UP) ≤ 3,5 kV  
Doba odezvy (tA) ≤ 25 ns  
Max. nadproudová ochrana 100 A aM  
Max. nadproudová ochrana při U ≤ 690 V AC 125 A gG  
Zkratová pevnost při max. předjištění (ISCCR) 25 kAeff  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 1205 V/5 s - Pevnost   
Napětí TOV (UT) – charakteristika 1580 V/120 min - Bezpečný výpadek   
Rozsah provozních teplot (TU) -40 °C ... +80 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (min.) 1,5 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 2 TE, DIN 43880  
Certifikace UL   
Kontakt dálkové signalizace/typ kontaktu přepínač   
Spínací výkon AC 250 V/0,5 A   
Spínací výkon DC 250 V/0,1 A; 125 V/0,2 A; 75 V/0,5 A   
Průřez vodičů pro svorky dálk. signalizace max. 1,5 mm2 jedno/vícežilový   
Váha 196 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363030  
GTIN (EAN) 4013364105638  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

DEHN SE + Co KG organizaèní slo žka Praha ∙ Pod Višòovkou 1661/33 ∙ 140
00 Praha 4-Krè ∙ Tel.: 222 998 880 ∙ e-mail : info@dehn.cz ∙ www.dehn.cz

3, : Testováno +: Novinka (: Výbìhový model Stav: 04.2020

Produktový list: DEHNguard modular

DG M WE 600 (952 302)
■ Kompletně zapojený svodič s dvoudílnou konstrukcí je složený ze základního dílu a zásuvných ochranných modulů
■ Vysoký svodový výkon je zajištěn výkonným zinkooxidovým varistorem/jiskřištěm
■ Vysoký stupeň bezpečnosti je zajištěn odpojovacím zařízením „Thermo-Dynamic-Control“

Zobrazení je nezávazné

Schéma vnitřního zapojení DG M WE 600 Rozměry DG M WE 600

Třípólový modulární svodič přepětí pro větrné elektrárny, se jmenovitým napětím varistoru Umov = 750 V AC; v provedení FM s bezpotenciálovým
kontaktem dálkové signalizace.
Typ DG M WE 600  
Obj. è. 952 302  
SPD podle ČSN EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 typ 2/Třída II   
Energeticky koordinovaná ochranná úroveň pro konc. zař. (≤ 10
m) typ 2 + typ 3   
Jmenovité napětí AC (UN) 480 V (50/60 Hz)   
Maximální provozní napětí AC (UC) 600 V (50/60 Hz)   
Jmenovité napětí varistoru (Umov) 750 V  
Jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) (In) 15 kA  
Max. impulzní proud (8/20 µs) (Imax) 25 kA  
Ochranná úroveň (UP) ≤ 3 kV  
Ochranná úroveň při 5 kA (UP) ≤ 2,5 kV  
Doba odezvy (tA) ≤ 25 ns  
Max. nadproudová ochrana ze strany sítě 100 A gG  
Zkratová pevnost při max. nadproudové ochraně ze strany sítě
(ISCCR) 25 kAeff  
Napětí TOV (UT) – charakteristika 900 V/5 s - Pevnost   
Napětí TOV (UT) – charakteristika 915 V/120 min - Bezpečný výpadek   
Rozsah provozních teplot (TU) -40 °C ... +80 °C   
Ukazatel provoz/porucha zelená/červená   
Počet vstupů 1   
Průřez připojovacích vodičů (min.) 1,5 mm2 jedno/vícežilový   
Průřez připojovacích vodičů (max.) 35 mm2 hrubě slaněný/25 mm2 jemně slaněný   
Montáž instalační lišta TS35 podle ČSN EN 60715   
Materiál těla přístroje termoplast, barva červená, UL 94 V-0   
Místo nasazení vnitřní prostory   
Krytí IP 20   
Montážní rozměr 3 TE, DIN 43880  
Certifikace KEMA, UL   
Váha 386 g  
Èíslo celního sazebníku (Kombinovanou Nomenklaturu EU) 85363030  
GTIN (EAN) 4013364113305  
PU 1 ks  

Vyhrazujeme si právo provést zmìny parametr ù, konfiguraci a technologie, rozmìrù, hmotnosti èi materiálu z d vodu technického pokroku. Veškerá zobrazení jsou nezávazná.

Vzorové řešení
Ochrana před bleskem a přepětím pro izolované sítě


