A se jedná o ochranu p ed požárem, o ochranu p ed
vloupáním, nebo o osv tlení nouzových východ a
únikových cest: elektrické zabezpe ovací systémy jsou
skute n spolehlivé pouze tehdy, pokud nevypadnou ani
p i bou kách. V letních m sících vzr stá nebezpe í
bou ek. Když blesk a p ep tí zni í zabezpe ovací systémy
a bezpe nostní funkce za ízení jsou vy azeny, jsou lidské
životy v nebezpe í. P ep tí mohou vést k falešným
alarm m s vysokými následnými náklady. Proto je
nezbytné zahrnout zabezpe ovací systémy do návrhu
ochrany p ed bleskem a p ep tím. Prosazení zákonných a
normativních požadavk je pro výrobce, projektanty i
montážní firmy nutností.
DEHN má více než stoleté zkušenosti s ochranou proti
blesku a p ep tí. Naše kvalitní výrobky jsou akceptovány
p edními výrobci bezpe nostních hlási . Svodi e, které
jsou používány nap . u požárních hlási , hlási vloupání
nebo kamerových dohledových systém , byly d kladn
otestovány v laborato ích DEHN. ešení ochrany p ed
bleskem a p ep tím, pro uzemn ní a pro potenciálové
vyrovnání byla vyvinuta experty DEHN. Jsou vyzkoušena
a ov ena praxí. Výrobky DEHN jsou certifikovány VdS a
nabízejí vysokou kvalitu, která je stále rozvíjena.
P i bezpe nosti nep ipoušt jte kompromisy: chra te
zabezpe ovací techniku hodnotnými výrobky DEHN.
Využívejte našich zkušeností p i projekci, realizaci a
technické podpo e, a naší rozsáhlé nabídky seminá .
Ostatn , pro oblast zabezpe ovací techniky nabízíme
specializovaný seminá „Ochrana p ed bleskem a
p ep tím pro zabezpe ovací systémy“. Rádi Vás p i
projekci a budování zabezpe ovacích sítí podpo íme
našimi službami.

Zóny ochrany p ed bleskem
u budov se zabezpe ovací
technikou

Vn jší zóny:
LPZ 0A: zóna ohrožovaná p ímým úderem a
netlumeným elektromagnetickým polem blesku.
Zasažené systémy jako nap . vedení nad budovou,
mohou být vystaveny plnému bleskovému proudu.

Správa budov, telekomunika ní, ídicí a
zabezpe ovací systémy nacházejí v komer ní i
obytné výstavb stále širší uplatn ní. Tyto
zasí ované systémy d lají budovy pro jejich
optimální využití „inteligentní“. Jejich vlastníci a
provozovatelé kladou vysoké nároky na
zabezpe ovací techniku ohledn spolehlivosti a
dostupnosti t chto systém . Vn jší ochrana p ed
bleskem sice chrání osoby a materiální hodnoty p ed
požárem, ale nikoli elektrické a elektronické systémy
p ed výpadkem zp sobeným p ep tími p i
bleskovém výboji. Ú innou ochranu p ed p ep tím,
které vzniká p i elektromagnetickém bleskovém
výboji (LEMP), popisuje princip koncepce zón
ochrany p ed bleskem podle SN EN 62305-4.
Podle tohoto principu je t eba rozd lit chrán nou
budovu do vnit ních zón ochrany p ed bleskem,
s odlišným stupn m ohrožení výbojem LEMP. Je
ú elné zóny ochrany s jejich stupn m ohrožení od
LEMP p izp sobit výdržné nap ové hladin
instalovaných elektronických systém .

LPZ 0B: zóna chrán ná p ed p ímým úderem blesku,
ale ohrožovaná jeho netlumeným elektromagnetickým polem. Dot ené systémy, jako nap .
výstražná sv tla nebo sirény, mohou být vystaveny
díl ím bleskovým impulsním proud m.

Obrázek ukazuje p íklad zón ochrany p ed bleskem
pro požární hlási e, podle zp sobu ohrožení
bleskem:

Vnit ní zóny:
Vnit ní zóny jsou chrán ny p ed p ímým úderem
blesku. Rozlišují se:
LPZ 1: zóna, ve které jsou omezeny proudové
impulsy rozd lením proudu a SPD na hranicích
zóny. Elektromagnetické pole blesku m že být
omezeno prostorovým stín ním. Okruhová vedení
a detektory jsou asto instalovány v LPZ 1.
LPZ 2: zóna oproti LPZ 1 dodate n chrán ná p ed
proudovými impulsy a elektromagnetickým polem
blesku, a tedy vystavená slabším rušivým vliv m.
LPZ 3: zóna s nejvyššími nároky na ochranu p ed
p sobením blesku. Zde se mohou instalovat
elektronické systémy, nap . úst edna EPS. Proudové
impulsy a elektromagnetická pole jsou omezeny na
úrove únosnou pro tyto systémy, a to pomocí
svodi p ep tí a prostorového stín ní.

Sít zabezpe ovacího
za ízení

Pomocí sítí se uskute uje vým na dat a rovn ž
tak dohled a ízení jednotlivých systém hlášení
nebezpe í. Podle požadavk na systémy je
d ležité nejen to, aby data byla nezkreslen a
bezpe n p enášena, ale také to, aby byla
dostupná nep etržit . Sí zabezpe ovacího
za ízení musí být tedy p ed následky blesku a
p ep tí chrán na.

®

BLITZDUCTOR XT kombinovaný svodi
BLITZDUCTOR XT-Basisteil je prostorov úsporná
ty pólová univerzální pr chozí svorka pro osazení
modulu svodi e bez p erušení signálu. Spolehlivé
uzemn ní svodi ového modulu je realizováno pomocí
zaklapávacího upev ovacího t menu na lištu.

®

BLITZDUCTOR XT
Prostorov úsporný kombinovaný modul svodi e
s technologií Life-Check pro ochranu dvoudrát
frekventovaných p enos s galvanickým odd lením. **

®

DEHNrapid LSA
Kombinovaný svodi pro rozpojovací svorkovnice
LSA ú inn chrání citlivý hardware p ed p ep tím
a sou asn umož uje testování, rozpojování a
propojování p ipojených vedení. **

Typ
BXT BAS

Katal. .
920 300

Typ
BXT ML4 BD HF 24

Katal. .
920 375

Typ
DRL 10 B 180
EF 10 DRL
DRL RD 24

Katal. .
907 400
907 498
907 442

Specifická ešení
výrobc

Protože rozhraní zabezpe ovacích a signaliza ních
systém se podle r zných výrobc liší, jsou asto
odlišné i ochranné prvky (p ístroje) jak tvarem, tak i
jmenovitými hodnotami. V souladu se známými
výrobci nabízíme ochranné p ístroje pro zapojení
všech rozhraní b žných u zabezpe ovacích sítí.

®

BLITZDUCTOR

Energeticky koordinovaný kombinovaný svodi pro
ochranu plovoucích DC napájecích obvod , montáž
na lištu.

DEHNpatch
Univerzální svodi pro kabeláž informa ních sítí t ídy
E do 250 MHz. Ochrana všech pár výkonnými
bleskojistkami a maticovým filtrem pro každý pár.

Typ
BVT ALD 60

Katal. .
918 409

Typ
DPA M CLE RJ45B 48

Katal. .
929 121

Napájecí obvody

®

DEHNguard

Dvoupólový modulární svodi p ep tí Typ 2 pro
jednofázové sít TN. Sestává ze základny a
nasazeného ochranného modulu
s bezpotenciálovým signaliza ním kontaktem. **

DEHNrail
Dvoupólový svodi p ep tí Typ 3. Sestává ze
základny a nasazeného ochranného modulu;
s bezpotenciálovým signaliza ním kontaktem. **.

Napájení EZS a EPS st ídavým nap tím klade
obzvlášt vysoké požadavky na ochranu p ed
®
p ep tím. DEHNguard a DEHNrail s vysokou
schopností odvád t proudy pomocí zinkooxidových
varistor tyto požadavky spl ují – pro bezpe ný
provoz za ízení. Certifikace našich p ístroj
ochrany od VdS je dalším d kazem kvality.

Typ
DG M TN 275 FM*

Katal. .
952 205

Typ
DR M 2P 255 FM*

Katal. .
953 205

Bezpe nostní
osv tlení

DEHNsecure M
Jednopólový modulární koordinovaný svodi
bleskových proud pro stejnosm rné aplikace;
dodává se bez, nebo se signaliza ním kontaktem pro
dálkový dohled.

Bezpe nostní osv tlovací systémy vyžadují,
z d vodu jejich ú elu a požadavk norem, tu
nejvyšší dostupnost. Napájení t chto systém
stejnosm rným a st ídavým nap tím zde klade
mimo ádné nároky na p ístroje chránící p ed
p ep tím.
DEHNsecure pomocí speciální technologie
jisk išt spl uje požadavky obou napájecích
systém .

Typ
DSE M 1 242
DSE M 1 242 FM*

Katal. .
971 122
971 127

Realizací ekonomicky a technicky vyvážených
návrh ochrany p ed bleskem a p ep tím Vám
dáváme jistotu v projekci a realizaci Vašich
zabezpe ovacích za ízení. BLITZDUCTOR® XT a
DEHNguard® jsou ideální svodi e pro kamerové
dohledové systémy.

Kamerový dohled,
CCTV

®

Kombinovaný svodi BLITZDUCTOR XT
Tento kombinovaný svodi je modulární, vícepólový,
univerzální svodi bleskových proud a p ep tí pro
zabezpe ovací techniku. Je zvlášt vhodný pro systémy a
za ízení, na n ž jsou kladeny ty nejvyšší nároky na spolehlivost
a dostupnost. Dvoudílná konstrukce sestává ze základny na
lištu a svodi ového modulu. Má zabudovánu technologii LifeCheck® pro snadné a rychlé prov ení svodi . **

®

Svodi Typ 2 DEHNguard M
Dvoupólový modulární svodi p ep tí Typ 2
pro jednofázové sít TN. Sestává ze základny
a nasunutého ochranného modulu
s bezpotenciálovým signaliza ním kontaktem. **

Typ
BXT BAS
BXT ML4 BD HF 5

Katal. .
920 300
920 371

Typ
DG M TN 275 FM*

Katal. .
952 205

DEHN chrání
S náruživostí jsme se upsali spolehlivé ochran
majetku a lidských život . Pr kopnický duch a
inovace nás charakterizují již p es sto let a ud laly z
nás vedoucí podnik na trhu s více než 1400
spolupracovníky. Cit pro trh, otev enost a nápady
ovliv ují stále nové produkty a další vývoj pro
bezpe nost.
Již roku 1923 za al náš zakladatel Hans Dehn s
výrobou komponent pro vn jší ochranu p ed
bleskem a pro zemn ní k optimalizaci bezpe nosti
budov a za ízení. Jak pokra ovala technizace,
p inesli jsme na trh roku 1954 sv tov první
generaci p ístroj pro ochranu p ed p ep tím –
milník, jehož neustálý další vývoj až do dnešních
dn slouží k bezpe nému provozu a k trvalé
provozuschopnosti elektrických a elektronických
za ízení. Do 50. let 20. století také spadá po átek
našeho t etího produktového oboru, ochranných
pracovních pom cek.
Bavorský Neumarkt v Horní Falci je centrem našich
aktivit. Zde pracují produktoví manaže i a vývojá i
na pokrocích našich technologií ochrany. A zde v
nejvyšší kvalit zhotovujeme naše produkty pro
bezpe nost.

Nejlepší ešení
Naším p áním je být spolehlivým a férovým
partnerem svým zákazník m z pr myslu a obchodu
i emeslník m po celém sv t . V pop edí stojí
p itom vždy to nejlepší ešení problém ochrany. O
prodej našich produkt se kompetentn a s orientací
na zákazníky starají silné týmy doma se sítí 11
dce iných spole ností a více než 70 partnery v
zahrani í. Blízkost a nejlepší kontakt s našimi
zákazníky je pro nás to nejd ležit jší, a p i
osobním poradenství s našimi zkušenými
profesionály na míst , nebo na naší telefonické
hotline, nebo p i dialogu s Vámi na veletrzích.
Po celý rok, na stovkách seminá , workshop ,
školení a konferencí, zprost edkováváme praktické
znalosti o produktech a ešeních – a to po celém
sv t . Naše p íru ka BLITZPLANER® a naše
tiskoviny nabízejí možnost prohloubení znalostí pro
praxi. Pro rychlou informaci je k dispozici nep etržit
www.dehn.de.

