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DOW

konečný návrh mezinárodní normy
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národní norma
nejzazší termín zrušení národních norem, které jsou v rozporu s evropskými normami
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ČSN EN 62305-1

Rozsah platnosti

ČSN EN 62305 - 1
Obecné principy

Tato část IEC 62305 poskytuje obecné principy, kterými se má řídit
ochrana před bleskem
• staveb včetně jejich instalací a obsahu, stejně jako osob,
• inženýrských sítí připojených ke stavbě.
Následující případy jsou mimo rozsah platnosti této normy:
železniční systémy;
dopravní prostředky, lodě, letadla, námořní instalace;
podzemní vysokotlaká potrubí;
potrubí, silová a telekomunikační vedení, která nejsou připojena
ke stavbám.

•
•
•
•
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Termíny a definice

Termíny a definice

Zóna ochrany před bleskem LPZ (lightning protection zone)
zóna, ve které je definováno elektromagnetické prostředí

Vnitřní systém ochrany před bleskem (internal lightning protection system)
část LPS, která se skládá z ekvipotenciálního pospojování proti blesku a/nebo
elektrické izolace vnějšího LPS

Hladina ochrany před bleskem LPL (lightning protection level)
číslo vztažené k souboru hodnot parametrů bleskového proudu, odpovídající
pravděpodobnosti, že příslušné maximální a minimální návrhové hodnoty
nebudou u blesků vyskytujících se v přírodě překročeny
Systém ochrany před bleskem LPS (lightning protection system)
kompletní systém používaný pro snížení hmotných škod způsobených údery
blesku do stavby;
Vnější systém ochrany před bleskem (hromosvod)
(external lightning protection system)
část LPS, která se skládá z jímací soustavy, soustavy svodů a uzemňovací
Soustavy

© 2005 DEHN + SÖHNE

BULLETIN IP ILPC 2007

Ekvipotenciální pospojování proti blesku (vyrovnání potenciálů při působení
blesku) (lightning equipotential bonding)
připojení k LPS oddělených kovových prvků přímým vodivým spojením nebo
přes přepěťové ochranné zařízení pro snížení rozdílů potenciálů způsobených
bleskovým proudem
Systém ochrany před LEMP LPM (LEMP protection system)
kompletní systém ochranných opatření uvnitř budovy před LEMP. Systém chrání
nejen před rušivými veličinami, ale také před vyzařovaným elektromagnetickým
polem;
Systém ochranných opatření proti LEMP (LEMP protection measures system)
kompletní systém ochranných opatření pro vnitřní systém ochrany proti LEMP

© 2005 DEHN + SÖHNE
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ČSN EN 62305-1 Obecné principy

ČSN EN 62305-1 Obecné principy

Hladina ochrany před bleskem (LPL)
Pro účely této normy jsou zavedeny čtyři hladiny ochrany před bleskem (I až IV). Pro
každou LPL je stanoven soubor maximálních a minimálních parametrů blesku.

Údaje systému ochrany před bleskem budou stanoveny
charakteristickými vlastnostmi chráněného objektu s ohledem k
ochranné úrovni.

Parametry LPS (systému ochrany před bleskem)
budou stanoveny na základě charakteristických vlastností chráněné stavby a s ohledem
k hladině ochrany před bleskem LPL.

Čtyři třídy LPS (I až IV) jsou definovány v této normě a odpovídají
ochranným úrovním, které jsou definovány v ČSN EN 62305-1.

Čtyři třídy LPS (I až IV)
jsou stanoveny v této normě a korespondují s hladinami
ochrany před bleskem jsou definováné v IEC 62305-1 (viz. tabulka 1).
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ČSN EN 62305 – 1 Obecné principy
Maximální hodnoty parametrů blesku v závislosti na LPL
první krátký výboj blesku
parametry proudu
označení jednotka
vrcholová hodnota proudu
I
kA
náboj krátkého výboje
C
Qprvní
specifická energie
W/R
MJ/Ω
Časové parametry
T1 /T2
µs/µs
následný krátký výboj blesku
označení jednotka
parametry proudu
vrcholová hodnota proudu
kA
I
střední strmost
kA/µs
di/dt
parametry času
T1 /T2
µs/µs
dlouhý výboj blesku
označení jednotka
parametry proudu
náboj dlouhého výboje
Q dlouhý
C
s
parametry času
T dlouhý
výboj blesku
jednotka
označení
parametry proudu
náboj výboje
Q výboje
C

LPL
III

II
150
75
5,6

I
200
100
10

IV
100
50
2,5

LPL

10/350
LPL
II
37,5
150

I
50
200

IV

III
25
100
0,25/100
LPL

II
150

I
200

III

IV
100

0,5
LPL
I
300

II
225

III

IV

třída LPS

I

I

II

II

III

III

IV

IV

150

podle: ČSN EN 62305-1
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S1159

S712

maximální hodnoty

minimální hodnoty

LPL

blesk. proudu maximální vrcholová blesk. proudu minimální vrcholová
hodnota blesk. proudu
hodnota blesk. proudu

I

200 kA

99 %

3 kA

99 %

20 m

II

150 kA

98 %

5 kA

97 %

30 m

III

100 kA

97 %

10 kA

91 %

45 m

IV

100 kA

97%

16 kA

84 %

60 m

parametrů bleskového proudu
minimální
pravděpodobnost
poloměr
vrcholová
že skutečný blesk.
valící se
hodnota
proud je větší než
koule
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Příčiny a typy poškození staveb

Hladina
ochrany
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ČSN EN 62305-1

ČSN EN 62305 – 1 Obecné principy
Základní kritéria pro ochranu staveb a inženýrských sítí

parametrů bleskového proudu
maximální
pravděbodobnost,
vrcholová
že skutečný blesk.
hodnota
proud je menší než

© 2005 DEHN + SÖHNE

Příčinou poškození je proud blesku. Z hlediska polohy místa úderu
vzhledem ke stavbě se musí brát v úvahu následující situace:
• S1: údery do stavby;
• S2: údery v blízkosti stavby;
• S3: údery do inženýrských sítí připojených ke stavbě;
• S4: údery v blízkosti inženýrských sítí připojených ke stavbě.
Souhrnně může blesk způsobit tři základní typy škod:
D1: úraz živých bytostí způsobený krokovými a dotykovými napětími;
D2: hmotnou škodu (požár, výbuch, mechanickou destrukci, uvolnění
chemikálií) způsobenou
účinky bleskového proudu včetně
jiskření;
• D3: poruchu vnitřních systémů způsobenou LEMP.

•
•
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Typy ztrát
Každý typ škody, samotný nebo v kombinaci s jinými, může
vyvolat různé následné ztráty v chráněném objektu. Typ
ztrát, které mohou nastat, závisí na vlastnostech samotného
objektu.
• Pro účely této normy se uvažují následující typy ztrát:
• L1: ztráty na lidských životech;
• L2: ztráty na službách veřejnosti;
• L3: ztráty na kulturním dědictví;
• L4: ztráty ekonomické hodnoty (stavby a jejího obsahu, inženýrské sítě
a ztráta činnosti).
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Příklad

Příčina
poškození

Typ
poškození
D1

L1, L4

S1

D2

L1, L2, L3, L4

D3

L1 , L2, L4

Stavba

BULLETIN IP ILPC 2007

Škody a ztráty na inženýrských sítích podle různých míst úderu
blesku

Škody a ztráty na stavbách podle různých míst úderu blesku
Místo úderu

ČSN EN 62305 - 2
Řízení rizika

Typ ztráty

Místo úderu

2

Příčina
poškození

Typ ztráty

1

Inženýrská síť

D2

V blízkosti stavby
S2

Typ poškození

S3

D3

S4

D3

1

D3

L1 , L2 , L4

L2 , L4
V blízkosti inženýrské sítě
Inženýrská síť
připojená ke stavbě

S3

2

D1

L1,L4

D2

L1, L2, L3, L4

D3

L1 , L2, L4

1

Zásobovaná stavba

D2
D3

S1
V blízkosti
inženýrské sítě

1
2

S4

1

D3

L1 , L2, L4

v případě nemocnic a staveb s nebezpečím výbuchu
v případě zemědělských staveb (ztráta zvířat)
© 2005 DEHN + SÖHNE
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ČSN EN 62305 – 2 Řízení rizika

ČSN EN 62305 – 2 Řízení rizika

Metodika stanovení rizika

Stanovení jednotlivých složek rizika

Hodnoty přípustného rizika RT

Rx= Nx • Px • Lx

riziko škod
RT

význam

L1

10-5

roční ztráty
lidského života

L2

10-3

roční výpadky
služeb

L3

10-3

roční ztráty
kulturních památek

zranění nebo smrt osob

R ≤ RT

výpadky služeb

ztráta nenahraditelných kulturních památek

L4

hospodářské ztráty

ČSN EN 62305-2
© 2005 DEHN + SÖHNE

Rx = Nx • Px • Lx

typ ztrát
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zjištěné vlastníkem
nebo projektantem
25.10.02 / 2964

N

P

L

počet
nebezpečných jevů
za rok

pravděpodobnost
poškození

následné ztráty

„Jak často udeří přímý
úder blesku do
vyšetřovaného prostoru ?“

© 2005 DEHN + SÖHNE

„S jakou pravděpodobností
způsobí úder blesku
určitou škodu ?“

BULLETIN IP ILPC 2007

„S jakými důsledky
je určitá škoda
(výše škod, rozměr,
důsledky) ?“

25.10.02 / 2963_c
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ČSN EN 62305 – 3 Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Rozsah platnosti
Tato norma ČSN EN 62305 obsahuje požadavky na vnější ochranu budov
před fyzickými škodami a požadavky na ochranu před zraněním osob

ČSN EN 62305 - 3
Hmotné škody na stavbách
a nebezpečí života

© 2005 DEHN + SÖHNE

Úvod
ČSN 62305 část 3 se zabývá návrhem vnější ochrany před bleskem
(hromosvodem). Systém ochrany před bleskem (LPS) se skládá
z vnější a vnitřní ochrany. Vnější ochrana by měla chránit objekt před
požárem nebo mechanickými účinky bleskového proudu a také
osoby nacházející se uvnitř nebo vedle objektu, před zraněním nebo
smrtí v důsledku průchodu bleskového proudu.

Hromosvod - protipožární ochrana budov

•

Funkce vnější ochrany- hromosvodu jsou tyto:
zachycení přímého úderu blesku do objektu jímací soustavou;
bezpečné svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy
systémem svodů;
rozvedení bleskového proudu v zemi uzemňovací soustavou.

© 2005 DEHN + SÖHNE

Vnější systém ochrany před bleskem

•
•
•

Jímací soustava může být sestavena z následujících komponentů,
které mohou být spolu vzájemně kombinovány:
jímací tyče;
zavěšená lana a dráty (jímací vodiče);
mřížové soustavy.
Při stanovení polohy jímačů v systému LPS musí být věnována
pozornost ochraně rohů a hran chráněného objektu. Toto platí
především pro jímací soustavu na plochých střechách a horních
dílech fasád. Jímače by měly být umístěny na rozích a hranách
objektů.
Pro návrh jímací soustavy mohou být použity tři metody:
metoda valící se koule (členité objekty);
mřížové soustavy (ploché střechy);
metoda ochranného úhlu.
© 2005 DEHN + SÖHNE

Norma ČSN EN 62305 platí pro:

•

projektování, instalaci, revizi a údržbu systémů ochrany objektů před
bleskem (budov, staveb, konstrukcí bez ohledu na jejich výšku)

•

dosažení ochranných opatření před zraněním osob dotykovým nebo
krokovým napětím.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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ČSN EN 62305 – 3 Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

Vnější systém ochrany před bleskem
Jímací soustava
Hlavní úlohou jímací soustavy v systému LPS by mělo být ochránit
žádané prostory objektu před přímým úderem blesku. Jímací
soustava by měla být projektována tak, aby zabránila
nekontrolovatelným úderům blesku do chráněného objektu. Všechny
vodivé konstrukce, které jsou součástí vnitřní ochrany před bleskem,
střešní nadstavby, klimatizační jednotky (včetně všech jejich přívodů)
by neměly být připojeny na vnější jímací soustavu. Nelze-li toho
dosáhnout, pak je nutno počítat se zavlečením dílčích bleskových
proudů do chráněného objektu a osazením svodičů bleskových
proudů na každé vedení, které vstupuje do objektu. Správným
dimenzováním jímací soustavy budou kontrolovaně sníženy účinky
bleskového proudu při úderu blesku do objektu. .

BULLETIN IP ILPC 2007

ČSN EN 62305 – 3 Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

•
•
•

(viz. ČSN EN 62305-3).
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ČSN EN 62305 – 3 Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

•
•

dotykovým a krokovým napětím v blízkosti vnějšího systému

© 2005 DEHN + SÖHNE
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ČSN EN 625305 – 3
Přípustné metody návrhu jímací soustavy
třída
LPS

metoda ochranného úhlu α°

poloměr
valící se
koule

r

I

20

II

30

III

45

oka mřížové
soustavy W

α ° 80

(m)

70
60
50

5x5

40

10 x 10

30
20

IV

60

10
0

0 2

10

I

II

20

30

III
40

IV
50

15 x 15

60

20 x 20

h1 (m)

h1 : výška jímací soustavy od povrchu
r : poloměr valící se koule
α : ochranný úhel

© 2005 DEHN + SÖHNE

h1

α°

r

ochranný prostor
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Rozdíly mezi ČSN EN 62305-3 a ČSN 34 1390
metody návrhu jímací soustavy
ČSN EN 62305
metoda

Rozdíly mezi ČSN EN 62305-3 a ČSN 34 1390
porovnání metody valící se koule a ochranného úhlu
ČSN 34 1390
ČSN EN 62305-3
ochrana před výboji
hrozí:

ČSN 34 1390
metoda

valící se koule

-

ochranného úhlu

ochranného úhlu, ALE

mřížové soustavy

mřížové soustavy, ALE

o malé vrcholové hodnotě

boční údery do objektů;
údery do sousedních objektů.

112°

r

r

r

jímací soustava
© 2005 DEHN + SÖHNE

BULLETIN IP ILPC 2007

© 2005 DEHN + SÖHNE

S1329

Rozdíly mezi ČSN EN 62305-3 a ČSN 34 1390
metoda ochranného úhlu – ochranný prostor vytvořený jímačem
ČSN EN 62305-3
ČSN 34 1390
2 .α = 112°

Úhel α je závislý na třídě LPS.

pro zjednodušenou konsturkci

α α

BULLETIN IP ILPC 2007
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Rozdíly mezi ČSN EN 62305-3 a ČSN 34 1390
metoda mřížové soustavy – oka mřížové soustavy W
nemocnice - třída LPS I (půdorys rozměrech 20 x 60 m)
ČSN EN 62305-3
ČSN 34 1390
5x5m
20 x 60 m

112°
h1

h1

20 m

60 m
EN 62305-3:
© 2005 DEHN + SÖHNE
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LPZ definované pomocí LPS (IEC 62305-3)
dostatečná vzdálenost

LPZ definované pomocí ochranných opatření proti LEMP
(IEC 62305-4)
S1

S1

LPZ 0B

46

SPD 0A/1

42

S3

41

s
45

LPZ 0A

42

LPZ 0A

S3

BULLETIN IP ILPC 2007

LPZ 1

LPZ 1

43
r

S4

r
LPZ 0B

45

SPD 0A/1

ds

S4

SPD
1/2

LPZ 2

LPZ 0B

r

S2

SPD
1/2
LPZ 0C

4

4

Ekvipotenciální pospojování proti blesku SPD 1 Stavba
2 Jímací soustava
proti blesku pomocí SPD Typ 1
3 Soustava svodů
LPZ Zóna ochrany před bleskem
4 Uzemňovací soustava
SPD Přepěťové ochranné zařízení
5 Vstupující inženýrské sítě
r Poloměr valící se koule
© 2005 DEHN + SÖHNE
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s Dostatečná vzdálenost proti nebezpečnému jiskření

43

ds

45

r

S2

s
LPZ 0B

SPD 0B/1

41

SPD 0A/1

SPD 0A/1
46

S1 Úder do stavby
S2 Úder v blízkosti stavby
S3 Úder do inženýrské sítě připojené ke stavbě
S4 Úder v blízkosti inženýrské sítě
připojené ke stavbě

Ekvipotenciální pospojování proti blesku SPD
proti blesku pomocí SPD - Typ 1 / Typ 2
LPZ Zóna ochrany před bleskem
SPD Přepěťové ochranné zařízení
r Poloměr valící se koule
ds Bezpečný odstup © 2005 DEHN + SÖHNE

1 Stavba (LPZ 1)
2 Jímací soustava
3 Soustava svodů
4 Uzemňovací soustava
5 Místnost (stínění LPZ 2)
IP ILPC 2007
6 VstupujícíBULLETIN
inženýrské
sítě

S1 Úder do stavby
S2 Úder v blízkosti stavby
S3 Úder do inženýrské sítě připojené ke stavbě
S4 Úder v blízkosti inženýrské sítě
připojené ke stavbě
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ČSN EN 625305 – 3

Elektrická izolace hromosvodu - dostatečná vzdálenost
dostatečná vzdálenost s (izolovaný nebo oddálený hromosvod)
Vzdálenost od součástí vnější ochrany před bleskem musí být
dodržena, aby bylo zabráněno vzniku nebezpečných přeskoků nebo
průrazů.
Pozn.: tento termín odpovídá termínu dostatečná vzdálenost podle
ČSN 34 1390.
bezpečný odstup ds (neizolovaný nebo neoddálený hromosvod)
Vzdálenost, která musí být dodržena mezi lokálním stíněním zóny
bleskové ochrany, aby bylo zabráněno extrémně vysokým intenzitám
elektromagnetického pole.

© 2005 DEHN + SÖHNE

Rozdíly mezi ČSN EN 62305-3 a ČSN 34 1390
Elektrická izolace hromosvodu - dostatečná vzdálenost
ČSN EN 62305-3, odstavec 6.3
je podstatné vyrovnání potenciálů

s=

l
a ≥ 0,2 R +
10 n

ki • kc
•l
km

s : dostatečná vzdálenost
a
: dostatečná vzdálenost
Materiál v místě přiblížení (mezi jímací soustavou nebo svodem a vnitřní metalickým
vedením nebo konstrukcí):
cihla, tuhý materiál
s je 5 x menší než pro vzduch !!!!
s je dvojnásobná než pro vzduch !!!
Výsledek cihla a tuhý materiál je horší izolant než vzduch.
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ČSN EN 625305 – 3
Vzdálenosti mezi svody a obvodovým vedením
v závislosti na třídě LPS

ČSN 34 1390, č.l. 112

BULLETIN IP ILPC 2007

17.06.04 / S1158_b

ČSN EN 62305 – 3 Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

Údržba a revize systému ochrany před bleskem
Účelem revize je zajistit, že:

třída LPS

vzdálenosti mezi svody
(m)

I

10

II

10

III

15

IV

20

Pozn: Svody by měly být rozmístěny po obvodu budovy co nejrovnoměrněji.

© 2005 DEHN + SÖHNE

- dokumentace LPS odpovídá souboru technických norem EN 62305;
- všechny součástí LPS jsou v dobrém stavu a mohou plnit námi
očekávané funkce a nejsou zkorodované;
- všechny nové vstupující inženýrské sítě nebo stavební změny LPS
jsou v ní obsaženy.
Revize LPS by měla být provedena revizním technikem – odborníkem
v ochraně před bleskem a přepětím. Revizní technik by měl mít
k dispozici potřebnou dokumentaci LPS jako jsou: kritéria návrhu,
technická zpráva a výkresy. Dále by měl mít k dispozici předchozí
revizní zprávy a zprávy o údržbě.

BULLETIN IP ILPC 2007
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ČSN EN 62305 – 3 Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

ČSN EN 62305 – 3 Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

Údržba a revize systému ochrany před bleskem

Údržba a revize systému ochrany před bleskem

Revizní zpráva by měla obsahovat následující informace:
- celkový stav jímací soustavy a jiných konstrukčních součástí této
soustavy;
- celkový stupeň koroze a stav protikorozní ochrany;
- ochranu uchycení vedení LPS a součástí;
- měření zemního odporu uzemňovací soustavy;
- každou odchylku od požadavku této normy;
- dokumentaci všech změn a rozšíření LPS a všech změn objektu. Proto
by měly být zkontrolovány všechny konstrukční označení LPS a návrh
popisů LPS;
- výsledky provedené revize.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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ochranná

vizuální kontrola

celková revize

( rok )

( rok )

( rok )

I,II

1

2

1

III, IV

2

4

1

úroveň

celková revize
kritických instalací

Poznámka:
Pro prostředí s nebezpečím výbuchu je doporučen termín revizí jednou za rok.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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ČSN EN 62305 – 4
úvod
ČSN EN 62305-4 obsahuje ochranná opatření ke snížení selhání
elektrických a elektronických systémů uvnitř budovy.
Ochrana objektů před přepětím způsobeným LEMP (impulsy
vyvolanými úderem blesku) je založena na principu zón bleskové
ochrany (LPZ).

ČSN EN 62305 - 4
Elektrické a elektronické systémy
ve stavbách

© 2005 DEHN + SÖHNE

Podle tohoto principu musí být chráněný objekt rozdělen do vnitřních
LPZ (které jsou definovány jako zóny s různou intenzitou LEMP).

BULLETIN IP ILPC 2007
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ČSN EN 62305 - 4

ČSN EN 62305 - 4
úvod

Zóny ochrany před bleskem
Definice zón

Funkce vnitřního systému ochrany před bleskem LPS je:

–

LPZ 0
Zóna ve které je ohrožení způsobeno netlumeným elektromagnetickým polem a
ve které mohou být vnitřní systémy namáhány plným nebo dílčím impulzním
bleskovým proudem. LPZ 0 je podrozdělena do:
– LPZ 0A
Zóna, ve které je ohrožení způsobeno přímým úderem blesku a plným
elektromagnetickým polem. Vnitřní systémy jsou namáhány plným impulzním
bleskovým proudem;
– LPZ 0B
Zóna chráněná před přímým úderem blesku, ale kde je ohrožení způsobeno
plným elektromagnetickým polem. Vnitřní systémy mohou být namáhány dílčími
impulzními bleskovými proudy.
- LPZ 0C
V prostoru 3 m x 3 m na úrovni terénu vně objektu –
pro osoby a zvířata nebezpečí vzniku krokových a dotykových napětí.

- zabránit vzniku nebezpečným jiskrám uvnitř objektu užitím buďto
potenciálového vyrovnání nebo dostatečných vzdáleností (a tím
elektrického izolování) mezi částmi LPS uvnitř objektu a
elektrickými vodivými částmi.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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S1510_a

ČSN EN 62305 - 4
Zóny ochrany před bleskem
LEMP

místní vyrovnání potenciálů
svodič přepětí
„valící se koule"
poloměr 20 m

LEMP

stínění místnosti

koncové zařízení

klimatizace

- LPZ 2 ... n
Zóna ve které může být impulzní proud dále omezen
rozdělením proudu a na rozhraních dalším SPDs. Další
(dodatečné) prostorové stínění může dále zeslabit
elektromagnetické pole blesku.

LEMP

LPZ 0 B
LPZ 0 C

napájecí síť
NN

SEMP
armování

© 2005 DEHN + SÖHNE

1510.ppt / 02.08.1998 /
KK

- LPZ 1
Zóna ve které je omezen impulzní proud rozdělením
proudu a SPDs na
rozhraních. Prostorové stínění může zeslabit
elektromagnetické pole blesku.

vyrovnání potenciálů
svodič bleskového proudu

LPZ 0 B

LPZ 0 A
svod

BULLETIN IP ILPC 2007

Zóny ochrany před bleskem

LPZ 0 A
jímací soustava
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ČSN EN 62305 - 4

M

Informačnětechnická
síť

BULLETIN IP ILPC 2007
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základový zemnič

28.07.04 / S659_d

S1510_c
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ČSN EN 62305 - 4
Zóny ochrany před bleskem

ČSN EN 62305 - 4

Zóny ochrany před bleskem

– LPZ 2:

Vnitřní prostor místností a chodeb u vnitřních stěn objektu. V zóně
není možný přímý úder blesku, elektromagnetické pole je tlumené.
Útlum elektromagnetického pole bleskového výboje je dále závislý
na materiálu a stínění vnitřních stěn.

jímací soustava

LPZ 0 B

LPZ 0 A

LPZ 1
LEMP

stínění místnosti

svod
klimatizace

koncové zařízení

LPZ 3

LPZ 2

LEMP

Prostor uvnitř kovových skříní koncových elektrických zařízení,
prostor uvnitř odstíněných místností.

LPZ 0 B

LPZ 2

BULLETIN IP ILPC 2007

SEMP
LPZ 1
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ČSN EN 62305 – 4

LPZ 0 C

napájecí síť
NN
Informačnětechnická
síť
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místní vyrovnání potenciálů
svodič přepětí

M

– LPZ 3 (a další):

S1510_c

vyrovnání potenciálů
svodič bleskového proudu

LPZ 0 A

LEMP

základový zemnič

armování
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ČSN EN 62305 - 4
Připojení vstupujících inženýrských sítí přímo nebo přes odpovídající SPD

Každá zóna je charakterizována zásadními změnami podmínek
elektromagnetického pole na svých hranicích.
Obecné pravidlo: Čím vyšší je číslo jednotlivé zóny, tím nižší jsou
parametry okolního elektromagnetického prostředí.

Anténa

LPZ 0

Stožár
nebo zábradlí

Elektrické
silové vedení
LPZ 1
Rozhraní
LPZ 2

Na hranicích každé jednotlivé zóny musí být zřízena přípojnice
pospojování a stínící opatření.

Rozhraní
LPZ 1

LPZ 2

Zařízení

Vodovodní
potrubí

BULLETIN IP ILPC 2007
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ČSN EN 62305 - 4
Situace při přímém úderu blesku z hlediska EMC
LPZ 0

EN 62305-4: bleskový proud io
intenzita elektromag. pole HO

LPZ 1
H2
stíněníbudovy

H1

ČSN EN 62305 - 4
Použití armovacích prutů stavby pro ekvipotenciální pospojování
primární

⎬ příčiny
HO

LPZ 2
stínění
místnosti
odolnost
před imp.přepětí

koncové zařízení
stínění přístroje

interní svodič
přepětí

svodič
přepětí

.

u1 i1

u2 i2

.

svodič
bleskových
proudů

části i bleskového
proudu

ČSN EN 61000-4-5 (přepětí přenášená síti)
ČSN EN 61000-4-9
(vyzařovaná přepětí )
ČSN EN 61000-4-10

⎬

1 Kovové opláštění - atika
2 Ocelové armovácí pruty
3 Mřížová soustava překrývající
s armováním (svody)
4 Připojení jímací soustavy
5a Hlavní přípojnice pospojování
5b Místní přípojnice pospojování
6 Spojení svařením nebo svorkami
7 Libovolná spojení
8 Zemnič (strojený)
9 Základový zemnič

a

4

1

4

2
b
5b
3
6
7

Typické vzdálenosti
a = ≤ 5 m pro překrytí mřížové soustavy
b = ≤ 1 m pro spojení této mříže
s armováním

iO a HO impulz 10/350 µs a impulz 0,25/100 µs
ČSN EN 61000-4-5: u: impulz 1,2/50 µs, i: impulz 8/20 µs
ČSN EN 61000-4-9: H: impulz 8/20 µs (tlumené kmity 25 kHz), TP = 10 µs
ČSN EN 61000-4-10: H: tlumené kmity 1 MHz (Impulz 0,2/0,4 µs), TP = 0,25 µs
1769

BULLETIN IP ILPC 2007

a
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Telekomunikační
vedení

Místní
vyrovnání
potenciálů

5a
8

9

1769ppt / 23.03.1999 / KK
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Ekvipotenciální pospojování ve stavbě s ocelovým armováním

41

LEGENDA:
1 Elektrické silové zařízení
2 Ocelový nosník
3 Kovový plášť fasády
4 Připojení pospojování
5 Elektrické nebo elektronické zařízení
6 Přípojnice pospojování
7 Ocelové armování v betonu
(s překrývající se mřížovou soustavou)
8 Základový zemnič
9 Běžný vstup pro inženýrské sítě

7
2
4
55

55

Příklady soustavy vyrovnání potenciálů jsou zobrazeny na obrázku.
Kovové součásti (rozváděče, kryty, podstavce) a ochranný vodič PE elektrických
a elektronických systémů musejí být přes vodivé spojení se soustavou
vyrovnání potenciálů vhodně uzemněny následujícími konfiguracemi
(v závislosti na systému napájení):

3
2
4

2
4

4

4

Uzemnění a vyrovnání potenciálů

6
2
4

- konfigurace do hvězdy – S (napájení z jednoho směru)
síť pospojování typu H se připojí k společné uzemňovací soustavě pouze v
jednom bodě, v referenčním bodu uzemnění. Díky pospojování v jednom bodě
nemohou vnikat do systému nízkofrekvenční proudy vyvolané bleskovým
proudem a také nízkofrekvenční zdroje rušení v informačních systémech
nemohou vytvářet zemní proudy. Tento bod je ideálním místem instalace
přepěťových ochran;
- mřížová soustava – M (napájení z více směrů)
síť typu M se použije v rozsáhlejších a otevřených systémech, kde je mnoho
vedení mezi jednotlivými zařízeními a kde potrubí a vedení vstupují do
informačního systému na více místech.

9
2
4
26
4

27
4

2072

8
2
4
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Mřížová konfigurace

LPZ 1

M

stínění
ochranných zón

LPZ 0A
LPZ n
koncové
zařízení

S
S

1513.ppt / 04.05.98 / OB

Začlenění elektronického systému do soustavy
pospojování - mřížová konfigurace

Začlenění elektronického systému do soustavy
pospojování - základní konfigurace
Konfigurace do hvězdy
S

© 2005 DEHN + SÖHNE

S151

okružní vodič
pospojování

koncové
zařízení

M
M

v LPZ 1 a LPZ n:
mřížová síť
pospojování

LPZ:
zóna bleskové
ochrany
Bild 4.1.3.1.4 d
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Začlenění elektronického systému do soustavy
pospojování - mřížová konfigurace a konfigurace do hvězdy

1074

stínění
zón ochrany

LPZ 1

LPZ 1b
elektrické
izolování
LPZ m

LPZ n

stínění
zón ochrany
hlavní vyrovnání
potenciálů

přístroj

LPZ:
© 2005
DEHN + SÖHNE
zóny ochrany před
bleskem
S1076
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ČSN EN 62305 - 4
přepěťové ochranné zařízení SPD

LPZ m

LPZ 1a

© 2005 DEHN + SÖHNE

-

Ochrana vnitřních systému před přepětím a impulsními proudy může
být smysluplně provedena instalací přepěťových ochran SPD, která
vychází z koordinace přepěťových ochran. Zásady pro výběr a
instalaci sady SPD jsou stejné jak pro elektrické, tak pro elektronické
systémy. Pravidla pro výběr a instalaci přepěťových ochran se liší na
základě velké rozmanitosti parametrů elektronických systémů
(analogový nebo digitální, stejnosměrný nebo střídavý od nízké po
vysokou frekvenci), které mají význam pro elektrické systémy.
Výběr a instalace přepěťových ochran musí odpovídat:
EN 61643-11 a IEC 60364-5-53 pro ochranu napájecích sítí;
IEC 61643-22 pro ochranu telekomunikačních a datových sítí.

Bild 4.1.3.1.4 d
BULLETIN IP ILPC 2007
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S151
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ČSN EN 62305 – 4
management (metodika návrhu) ochranných opatření před LEMP

ČSN EN 62305 – 4
Management (metodika návrhu) ochranných opatření před LEMP
Dle ochranných úrovní budou provedeny následující kroky pro použitá
ochranná opatření:

Pro nové budovy může být dosaženo optimální ochrany elektrických a
elektronických zařízení s minimálními náklady, budou-li plánována tato
zařízení spolu s budovou před jejím dokončením. Tento způsob využití
připravených („přirozených“) součástí budovy může být optimalizován
a může být nalezena nejvhodnější varianta tras vedení a umístění
zařízení.
Pro stávající budovy jsou náklady ochrany LEMP celkově vyšší než u
nových budov.
Optimální ochrany před LEMP může být dosaženo, budou / bude-li:
ochranná opatření navržena odborníkem v ochraně před bleskem;
zabezpečena dobrá koordinace mezi stavebním odborníkem a
odborníkem v ochraně před bleskem;
dodržen plán managementu.
© 2005 DEHN + SÖHNE

- musí být navržen uzemňovací systém;
- vnější kovové součásti a vstupující napájecí vedení musí být přímo nebo přes
vhodné přepěťové ochrany připojeny na hlavní ekvipotenciální přípojnici;
- vnitřní ochrana musí být včleněna do vnitřního systému vyrovnání potenciálů;
- stínění místnosti a vedení by mělo být navrženo současně s trasami kabelů;
- je nutno stanovit požadavky kladené na přepěťové ochrany;
- u stávajících staveb mohou být provedeny zvláštní opatření.
Vztah nákladů / potřeb pro vybraná ochranná opatření by měl být optimalizován
novým odhadem rizika.
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ČSN EN 62305 - 4

Stínění velkých prostor tvořených kovovým armováním
a kovovými rámy

Snižování intenzity elektromagnetického pole
vytvořením Faradayovy klece
Snižování intenzity magnetického pole využitím armování budovy
– rozdělení bleskových proudů

• Svařené nebo spojené na každém prutě
a překříženích.

POZNÁMKA
V praxi není možno dosáhnout pro
rozsáhlé stavby, aby spoje byly svářeny
a spojeny v každém bodě. Avšak většina
bodů jsou náhodné spoje dosaženy přímým
kontaktem nebo dodatečným spojením.
Praktický přístup k tomuto může být spojení
přibližně každý 1 m.okružní vodič
pospojování

© 2005 DEHN + SÖHNE
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ČSN EN 62305 - 4

velké proudy
silné magnetické pole /
velká indukovaná napětí v blízkosti
svodů
2053
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malé proudy,
malé magnetické pole / indukovaná
napětí v budově
BULLETIN IP ILPC 2007
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ČSN EN 62305 - 4

Elektromagnetické pole při přímém úderu blesku

Prostor pro koncové zařízení ve vnitřní zóně LPZ 1

Přímý úder blesku ve stíněné budově

stínění při přechodu ze zóny LPZ 0 -1
A

w

i

dostatečná
vzdálenost

blízký úder:
d s1 = w SF/10

.

dr
dw

x
w
H 1 = k H. .i
d w . √ dr

[A/m]

w

prostor Vs pro
koncové zařízení

přímý úder:
d s2 = w

ds/...

2294_e
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Snížení induktivních účinků pomocí tras vedení a stínících
opatření
Nechráněný systém

Snížení induktivních účinků pomocí tras vedení a stínících
opatření

Snížení magnetického pole uvnitř LPZ
prostorovým stíněním

Snížení vlivu prostorových smyček
vhodnými trasami vedení

Snížení vlivu pole na vedeních
pomocí stíněného vedení

5

2

2

11

1
1
3

4

1
1

2
2

3

2

4

44

11

11

1
1

LEGENDA:
1 Zařízení v kovovém krytu
2 Silnoproudé vedení
3 Datové vedení

6

11

3

LEGENDA:
1 Zařízení v kovovém krytu
2 Silnoproudé vedení
3 Datové vedení

4 Indukční smyčka
5 Vnější prostorové stínění
6 Kovové stínění vedení

33

11

4 Indukční smyčka
5 Vnější prostorové stínění
6 Kovové stínění vedení

Bild 4.1.3.1.4 d
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Vliv stínění místnosti při přímém úderu blesku
(m)

3,2

H 1f (d = w) (A/m) 559
d (H 1f = 300 A/m) (m)
ds2

i f = 100kA

1,6

0,8

0,4

0,2

Pole kanálu blesku v LPZ 1
blízký úder blesku vedle stíněné budovy

791 1118 1581 2236

4,85 3,05 1,92 1,21 0,87
3,2

1,6

0,8

0,4

H0 =

i

0,2

w

H 1 = kH . i.
d w . √ dr

O

i
2πSa
i
2πS a

i

SF/20

a

x

45°
16

m

mřížové stínění místnosti
pole H1 pro vnitřní f (d
w rd )
d w = dr = d (jen v tomto příkladě!)
ds2 = w (bezpečný prostorens V )

16 m
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H0 =

dr
dw

8m

dw

(m)
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ČSN EN 62305 - 4
Elektromagnetické pole při blízkém úderu blesku

ČSN EN 62305 - 4

W

© 2005 DEHN + SÖHNE
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H0

H1=

10 SF/20

sa
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ČSN EN 62305 - 4

ČSN EN 62305 - 4

Intenzita elektromagnetického pole jako funkce šíře ok W

Stínění elektromagnetického pole pomocí ocelového armování
následující výboj

1100

600
(A/m)

316
100

500

31.6
Sf

400
300
200
100
0

0

1

2

3
[m]

1647

© 2005 DEHN + SÖHNE

4

5

6

7

8

3.16
1

w = 10 cm
d = 12mm

40

w = 20 cm
d = 18mm

30
w

20

1647.ppt / 10.03.2000 / KK

S761e

w = 40 cm
d = 25mm
w = šíře ok
d = průměr drátu

10
0
102

vzdálenost stěny d W
BULLETIN IP ILPC 2007

10

w = 12 mm
d = 2 mm

5
0

d

0.4

700

60

1000

0.40
0.53
0.80
1.60
2.67

800

stínění elektromagnetického pole (dB)

0.53

900

první dílčí výboj

stínící faktor

H

w
[m]

1.6
2.67
0.8

1000
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3
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105

3

10
f 6

(Hz)
761e.ppt / 06.09.97
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ČSN EN 62305 – 4: Příloha A:
magnetický útlum mřížového prostorového stínění před
prostorovými vlnami

Plán managementu LPMS pro nové stavby a pro rozsáhlé změny
v konstrukcích nebo ve využití staveb
Krok

materiál

25 kHz

měď
hliník

20 . log

w = velikost ok
mřížové soustavy (m)
(w ≤ 5m)

1 MHz

20 .log (8,5/w)

ocel

20 .log (8,5/w)

(8,5/w)
√ 1 + 18 . 10-6 / r2

r = poloměr prutu
armování (m)

KPM 2313_c

Konečný odhad rizika1)

Plánování LPMS

Návrh LPMS

w (m)

r(m)

dB při 25 kHz

dB při 1MHz

0,012
0,1
0,2
0,4

0,001
0,006
0,009
0,0125

44
37
32
26

57
39
33
27

Instalace LPMS
včetně dozoru
Výchozí revize LPMS

Kontrola dokumentace stav v systému

Zajišťující přiměřenost LPMS

Pravidelné revize

BULLETIN IP ILPC 2007

i

SPD

Plocha smyčky

l
s

H, dH/dt

(di/dt) max. rozměry
100 kA/µs

ûs

Sběrnice pospojování
Vodič PE / PEN
Dílčí bleskový proud
Přepětí mezi živým vodičem a sběrnicí pospojování
Omezující napětí SPD
Induktivní úbytek napětí na vodičích pospojování
© 2005 DEHN Magnetické
+ SÖHNE
IP ILPC 2007
pole a jeho časováBULLETIN
derivace

B

impulsní proudy (galvanická vazba)
ČSN EN 61000-4

impulsní
proud
8/20 µs
(kA)

1076.ppt /13.04.2000 / KK

2
1
0,5
0,25

5
4
3

BULLETIN IP ILPC 2007

ûs

= 3 mm
= 1m
600 V
= 10 m
V
= 0,6m • kA/µs

zkuš. hladina
8/20 µs
(první výboj)
A/m

1000
300
100

© 2005 DEHN + SÖHNE
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ČSN EN 62305 - 4
návrh a instalace ochranných opatření před LEMP

odolnost před elektromagnetickým polem
ČSN EN 61000-4-9
ČSN EN 61000-4-10
třída

b
s
l
ku3

ku
= koeficient přepočtu smyčky
di/dt = strmost bleskového proudu

ČSN EN 62305 – 4: Příloha A:
základy pro posouzení elektromagnetického prostředí v LPZ

© 2005 DEHN + SÖHNE

Odborník v ochraně před bleskem
Revizní technik

Příklad

ΔuL2

4
2
1
0,5

Odborník v ochraně před bleskem
Instalatér LPMS
Inženýrská kancelář
Revizní technik
Nezávislý odborník v ochraně před bleskem
Revizní technik

di

b

4
3
2
1

Inženýrská kancelář nebo srovnatelná

ûs = ku3 • l • ( dt )max.

uP/f

zkuš. napětí
naprázdno
1,2/50 µs
(kV)

Odborník v ochraně před bleskem
Majitel
Architekt
Projektanti vnitřních systémů
Projektanti důležitých instalací

max. indukované napětí

ΔuL1

třída

Odborník v ochraně před bleskem2)
Majitel

Sekundární účinek působení bleskového proudu maximalní indukované napětí v instalačních smyčkách

Živý vodič

LEGENDA:
I
UP/f = UP + ΔU
UP
ΔU = ΔUL1 + ΔUL2
H, dH/dt

Odborník v ochraně před bleskem2)
Majitel

1) viz. IEC 62305-2.
DEHN znalostmi
+ SÖHNE EMC a praktickými znalostmi instalací.
BULLETIN IP ILPC 2007
2)© 2005
s velkými

2313.ppt / 02.02.2000 / KK

Rázová vlna napětí mezi živým vodičem a přípojnicí pospojování

ΔuP

Provedená opatření

Ověření nutnosti ochrany proti LEMP
Je-li potřebná, výběr vhodných LMPS použitím metody
řízení rizika
Poměr nákladů/užitku pro výběr ochranných opatření by
měl být optimalizován metodou řízení rizika
Výsledkem tohoto je definice následujícího:
- LPL a parametrů blesku;
- LPZ a jejich hranic.
Definice LPMS:
- opatření pro prostorová stínění;
- sítě pospojování;
- uzemňovací soustavy;
- stínění vedení a tras;
- stínění vstupních inženýrských sítí;
- koordinovaná SPD ochrana.
Všeobecná označení a popisy
Příprava podkladů pro tendry
Detailní označení a časový plány pro instalací
Kvalita instalace
Dokumentace
Možné opravy detailních označení

µr ~
~ 200

20 .log (8,5/w)

Příklad: ocelové armování

© 2005 DEHN + SÖHNE

Cíl

Počáteční odhad rizika1)

SF (dB)

zkuš. hladina
1 MHz
(následný
výboj)
A/m

100
30
10

04.11.02 / 3402

Elektrické a elektronické systémy jsou ohroženy vlivem
elektromagnetického impulsu LEMP. Z tohoto důvodu je nutno
navrhovat ochranná opatření před LEMP, aby nedocházelo k
výpadkům zařízení uvnitř budov.
Ochrana před LEMP je založena na koncepci zón bleskové
ochrany LPZ: prostor, který obsahuje chráněná zařízení, je rozdělen
do zón. Tyto prostory jsou teoreticky přiřazené prostory místností,
v nichž je shodná ochranná úroveň LPL LEMP s odolností zařízení
uvnitř zóny (obr. 1). Následné zóny jsou charakterizovány
zřetelnými změnami ochranných úrovni LPL LEMP.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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ČSN EN 62305 - 4
návrh a instalace ochranných opatření před LEMP

ČSN EN 62305 - 4
uzemnění a vyrovnání potenciálů

Základní ochranná opatření

Vhodný zemnič a vhodné vyrovnání potenciálů se zakládá na

Úplný systém ochrany před LEMP (LPM) chrání nejen před
rušivými vlnami po vedení, ale také před vyzařovaným
elektromagnetickým polem.

kompletní uzemňovací soustavě, která obsahuje:

-

Pozn. 1: Pro řízené riziko jsou výpadky zařízení zanedbatelné za toho předpokladu, že

uzemnění (rozvedení bleskového proudu do země);
soustavu vyrovnání potenciálů (k zamezení ekvipotenciálních rozdílů a
elektromagnetických polí).

zařízení odpovídají oborovým normám pro odolnost z hlediska EMC.

Uzemnění

Minimální návrh systému LPM je vhodný pro zařízení, která jsou
necitlivá vůči vyzařovanému elektromagnetickému poli. Sada
přepěťových ochran bude chránit zařízení jen před rušivými vlnami
po vedení.

Uzemnění objektu musí vyhovovat prEN 62305-3. Pro objekty s
rozsáhlou sítí nn nesmí být použito zemniče typu A, je upřednostněn
zemnič typu B. V objektech s citlivými elektronickými zařízeními je

Pozn. 2: LPS dle ČSN EN 62305-3 není žádná účinná ochrana před výpadky elektrických a

nutno použit zemnič typu B.

elektronických zařízení.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Galvanická vazba

BULLETIN IP ILPC 2007

ČSN EN 62305 - 4
uzemnění a vyrovnání potenciálů

napětí způsobené bleskovým proudem v budově

Soustava vyrovnání potenciálů

100 kA

Je nutno dosáhnout sítě vyrovnání potenciálů s nízkou impedancí,
aby bylo zabráněno vytvoření rozdílů potenciálů mezi všemi
zařízeními uvnitř zón LPZ. Takováto soustava také omezuje
elektromagnetické pole (viz. příloha A).

22 kV

230 V

Toto může být dosaženo mřížovou soustavou vyrovnání
potenciálů, do které jsou zahrnuty všechny vodivé části objektu
a součásti vnitřního systému a, do které jsou zapojeny všechny
kovové součástí nebo napájecí vedení buď přímo nebo přes
vhodné svodiče přepětí na přechodu jednotlivých zón.

100 kV 100 kV

230 V
100 kV
1Ω
© 2005 DEHN + SÖHNE
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1500 / 06.08.01 / OB

ČSN EN 62305 - 4

ČSN EN 62305 - 4

Předpokládané rozdělení bleskového proudu

Rozdělení bleskového proudu DEHNventil® TNC
po 25 kA

Trafostanice

ii
IIff == ⎯
⎯
nn

BULLETIN IP ILPC 2007

budova

100%

i =část bleskového proudu kA
(50% hodnota celkového bleskového proudu)

po 25 kA

If =část bleskového proudu v kA

25 kA

(rozděleného na jedno vstupující vedení)

n=počet vedení vstupujících do objektu

vnější ochrana

informačně-technická síť

50%

ekvipotenciální
přípojnice

75 kA
100 kA

napájecí síť

100 kA

50%
S602

© 2005 DEHN + SÖHNE
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200 kA

100 kA

uzemnění

kovová potrubí

vnější ochrana před bleskem

S1500

S1971 b

© 2005 DEHN + SÖHNE
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ČSN EN 62305 - 4
Projektování a instalace ochrany před LEMP

ČSN EN 62305 - 4
elektromagnetické stínění a trasy vedení

Elektromagnetické stínění snižuje nejen elektromagnetické
pole, ale také vnitřní přepětí a impulsní proudy. Vhodné
trasy vnitřních vedení mohou snížit indukovaná vnitřní
přepětí a impulsní proudy na minimum. Obě opatření jsou
účinná před stávajícími škodami na elektrických a
elektronických zařízení.
Vhodným stíněním se může prodloužit životnost
přepěťových ochran.

Pro nové stavby, optimální ochrana pro elektronické systémy
minimálními náklady lze dosáhnout jen tehdy, jestli ochranný systém
LEMP je projektovaný zárověň se stavbou a před jejím započetím
Potom, použití přirozených součástí stavby může být optimalizovano a
může být nalezena nejlepší alternativa pro stínění a směr vedení a pro
umístění zařízení.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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S151

–

Požadavky na stínění:

– účinnost stínění se musí vyhodnotit pomocí

vrcholové hodnoty
bleskového proudu a odpovídající intenzity amplitudy
elektromagnetického pole;
stínění je základním opatřením na zmenšení rušení
způsobeném elektromagnetickou indukcí;

–
–

> stínění místností;
> vhodné vedení tras;
> stínění vedení;
tyto opatření možno kombinovat.
S150

© 2005 DEHN + SÖHNE
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1513.ppt / 04.05.98 / OB

Ochrana před elektromagnetickým impulzem
vyvolaným bleskem dle ČSN EN 62305-4

Ochrana před elektromagnetickým impulzem
vyvolaným bleskem dle ČSN EN 62305-4

–

BULLETIN IP ILPC 2007

1503.ppt / 07.07.98 / KK

S150

aby se elektromagnetické pole zlepšilo, všechny kovové části relevantní
velikosti náležíci k budově se musí navzájem pospojovat a připojit na
ochrannou soustavu před bleskem. Jsou to například kovové střechy a
fasády, ocelová výztuž betonu, kovové rámy dveří a oken;
když se v chráněném prostoru použijí stínicí kabely, jejich stínění se musí
připojit na uzemňovací soustavu minimálně na obou koncích a na rozhraní
ochranných zón;
kabely spojující oddělené budovy se musí uložit do kovových kabelových
kanálů, jako jsou kovové trubky, sítě nebo ocelová výztuž betonových
kanálů, které musí být vodivě spojeny z jednoho konce na druhý a musí být
propojeny s hlavní ekvipotenciální přípojnici oddělené budovy. Stínění
kabelů se taktéž propojí s touto přípojnicí. Kovové kabelové kanály se
nemusí využít, je-li stínění kabelu schopno přenést bleskové proudy.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Odstínění kabelového vedení v zemi, stíněním schopným
vést bleskové proudy a položeným Cu-lanem
k armování a jímací
soustavě, svodům nebo
kovové fasádě
připojení nemusí být
provedeno přímo v místě
vstupu kabelu do budovy!
min. 30 cm

zemnící lano uložené
nad kabelovou trasou
min. 50 cm
okružní zemnič

hlavní
ekvipotenciální
přípojnice
spojená s armování

Cu-lano

Koordinace svodičů
na rozhraních
zón bleskové ochrany

max. 90°

PE-trubka
kabel se stíněním
schopným vést bleskové proudy
2068

© 2005 DEHN + SÖHNE

kabel se stíněním schopným
vést bleskové proudy
BULLETIN IP ILPC 2007

2068.ppt / 19.04.2000 / ESC

© 2005 DEHN + SÖHNE

BULLETIN IP ILPC 2007

16

BULLETIN IP ILPC 2007

ČSN EN 62305 - 4 ochranná sada pro napájecí systémy na

ČSN EN 62305 - 4

rozhraní zón bleskové ochrany (LPZ)

koordinace nasazení svodičů bleskových proudů a svodičů přepětí
Zdroj rušení

Snížení
Snížení rušení
rušení

Přenosové cesty
LPZ 1

Koordinace izolace

LPZ 2

1,5 kV

6 kV
při použití
DV není nutná

Napájecí síť nn
Zkušební
vlna10/350 µs

Metoda koordinace
LPZ

xx x
Informačně-technická
síť
S1737

© 2005 DEHN + SÖHNE

1

2

svodič bleskových proudů
prEN 62305-4
ČSN EN 61643-11
10/350 µs

svodič přepětí
prEN 62305-4
ČSN EN 61643-11
8/20 µs

1,5kV

Řady svodičů

Koncové
zařízení

Koordinační kódy

x 1

Zbytkové rušení
BULLETIN IP ILPC 2007

Odolnost proti
rušení

svodič přepětí
prEN 62305-4
ČSN EN 61643-11
1,2/50 µs; 8/20 µs
hybridní generátor

koncové zařízení
ČSN EN 61000-4-5
1,2/50 µs; 8/20 µs
hybridní generátor

W
î, Q, ⎯
R

2

Zbytkové rušení
© 2004
2005 DEHN + SÖHNE

1737.ppt 11.08.98 / OB

IP ILPC 2007
Hasse, P.: „Lightning ProtectionBULLETIN
/ Surge Protection
- State of Technique and Practise“ 2nd June, 2004, Prague

ČSN EN 62305 - 4
SPD typ 2

Svodiče přepětí k instalaci za účelem vyrovnání
potenciálů v ochraně před bleskem a ke zvládnutí
přímých úderů blesku. Tyto svodiče bleskového proudu
jsou zkoušeny simulovaným zkušebním bleskovým
proudem Iimp (10/350 µs), který je specifikován těmito
parametry:
- vrcholová hodnota
Ipeak
- náboj
Q
- měrná energie
W/R
- tvar vlny
10/350 µs

Svodiče přepětí pro ochranu před přepětím v pevných
instalacích, např. v elektrických rozvodech.
Tyto svodiče přepětí jsou zkoušeny jmenovitým
impulsním (rázovým) proudem isn (8/20 µs).

BULLETIN IP ILPC 2007
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ČSN EN 62305 – 4: Příloha C:
koordinace přepěťových ochran

ČSN EN 62305 - 4
SPD typ 3
Zařízení ochrany před přepětím pro instalaci v pevné
nebo mobilní části, zvláště v oblasti zásuvkových výstupů
a v oblasti terminálů.
Pro zkoušení těchto SPD – ochran před přepětím se
používá hybridní generátor (s fiktivním vnitřním odporem
2 Ω ), generující impulsní napětí naprázdno ve tvaru
1.2/50 µs a proudový impuls nakrátko 8/20 µs.

© 2005 DEHN + SÖHNE

terminál

3

1,5 kV

ČSN EN 62305 - 4
SPD typ 1

© 2005 DEHN + SÖHNE

LPZ
LPZ 22

Není nutná

Odolnost def. impulz.
Délka kabelu / omezovací indukčnostvýdržným napětím

Metoda koordinace

LPZ
LPZ 11

LPZ 3

4 kV
2,5 kV

LPZ
LPZ 00

BULLETIN IP ILPC 2007

tlumivka
15µH
VAR 1
Uref (1mA) = 430V
Wmax (t=2ms) = 550J

T4/00043

© 2005 DEHN + SÖHNE

VAR 2
Uref (1mA) = 430V
Wmax (t=2ms) = 150J
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ČSN EN 62305 – 4: Příloha C:
charakteristika U/I varistorů - svodič VAR 1 - VAR 2

ČSN EN 62305 – 4: Příloha C:
rozdělení proudů koordinace mezi svodiči na bázi varistorů

U [V]

i [kA]

1,5•103

1,0

VAR 1

Iimp(10/350)

1,0•103

0,8

VAR 2

iVAR 1

6,7•102

0,6

Uref (1mA)
4,5•102

max. imp. proud VAR 1

3,0•102

0,2

max. imp. proud VAR 2
2,0•102

I [A]
10-6

10-3

100
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T4/00047

iVAR 2

0,4

103

t [ms]

0,0

105

0,0
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T4/00048

ČSN EN 62305 – 4: Příloha C:
rozdělení energie mezi svodiči na bázi varistorů při narůstajících
impulsních proudech

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

BULLETIN IP ILPC 2007

ČSN EN 62305 – 4: Příloha C:
koordinace jiskřiště a varistoru
příklad neřízeného jiskřiště

energie
[kJ]
1,
0

vazební prvek

0,8

celková energie
Wges.

WVAR2

0,6

vedení
15µH
přetížení

jiskřiště FS)
zapalovací napětí
3,5 kV

VAR1

0,4

varistor
Uref (1mA) = 430V
Wmax (t=2ms) = 550J

WVAR2
přetížení

0,2

VAR2

Iimp
[kA]

0,
0 0,5

1,0

1,5

© 2005 DEHN + SÖHNE

T4/00045

2,0

2,5

3,0
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T400045.ppt /03.03.99 /

Průběh proudů / napětí při koordinaci jiskřiště a varistoru

u [kV]

1,0

Iimp(10/350)

uFS

2,0

0,6

0,0

i [kA]

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

© 2005 DEHN + SÖHNE

0,50

0,5

0,25

0,0

0,00
0,0

BULLETIN IP ILPC 2007

0,2

0,4

0,6

uFS
2,0

0,75

uVAR

t [ms]
T4/00051

3,0

iFS

1,00

1,0

iFS

3,5

Iimp(10/350)

1,25

1,5

iVAR

u [kV]

1,50

2,5

0,2

T400044.ppt /03.03.99 /

zapálení jiskřiště

i [kA]

0,4

BULLETIN IP ILPC 2007

Průběh proudů / napětí při koordinaci jiskřiště a varistoru

jiskřiště není zapáleno

0,8

© 2005 DEHN + SÖHNE

T4/00044

0,8

1,0

1,0

uVAR

iVAR
0,0
0

100

200

t [ms]

400

500

0

t [µs]
T4/00054

© 2005 DEHN + SÖHNE
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100

200

300

400

500

t [µs]
T400054.ppt /03.03.99 /
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Požadavky na svodič pro vyrovnání potenciálů
bleskového proudu (svodič Typ 1)

Energetická koordinace mezi jiskřištěm a varistorem
energie
[kJ]
1,0
žádná koordinace

0,8

0,6

WVAR, max., dov.

0,4

WVAR

hranice přetížení
pro VAR

WVAR

0,2

WFS

0,4
0,5

varistor

jiskřiště

1. Bleskové- a dílčí bleskové proudy
svedou bez poškození

ne

ano

2. Zajištění ochranné úrovně pro
elektrickou instalaci případně
koncových zařízení

ano

ano

3. Koordinace s následnou přepěťovou
ochranou na rozhraní zón LPZ

ne*

ano

úspěšná koordination
zapálení FS

T4/00059

Požadavky:

1,0

© 2005 DEHN + SÖHNE

1,5

2,0

2,5

* prakticky neproveditelný

Iimp [kA]
10/350
3,0

BULLETIN IP ILPC 2007

T400059.ppt /04.03.99 /

Vnější LPS (hromosvod)

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Vnější LPS (hromosvod)

Montážní chyby – nezajištění koordinace mezi svodiči přepětí

Montážní chyby – nezajištění koordinace mezi svodiči přepětí

Svodič byl
instalován na
základě parametrů
uvedených
v technické zprávě.

Navržená ochranná
opatření:

Svodič přepětí Typ 1
od fa DEHN + SÖHNE

- výměna svodiče
Svodič přepětí Typ 2
od fa Hakel

© 2005 DEHN + SÖHNE
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© 2005 DEHN + SÖHNE

Vnější LPS (hromosvod)
Montážní chyby – nezajištění koordinace mezi svodiči přepětí

BULLETIN IP ILPC 2007

Délky připojovacích vodičů
dle IEC 60364-5-534 (DIN V VDE V 100-534)

a

Navržená ochranná
opatření:

SPD
b

E/I

EP

- výměna svodiče

a + b ≤ 0,50 m
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Svodič přepětí Typ 3
od fa Hakel

© 2005 DEHN + SÖHNE

SPD: přepěťová ochrana
E/I: koncové zařízení

BULLETIN IP ILPC 2007
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Délky připojovacích vodičů a zapojení do „V“
dle IEC 60364-5-534 (DIN V VDE V 100-534)

Montážní chyba při instalaci svodiče bleskového proudu –

nepřipojení svorky PEN přepěťové ochrany ke sběrnici PEN
(co nejkratší vzdálenost)

a

Rozdíl potenciálů
mezi uzemňovací svorkou
svodiče bleskového proudu /
sběrnicí PEN.
Při průchodu bleskového proudu:
5 m x 1000 V/m = 5.000 V !

SPD

E/I

E/I

Z

Z

L1
L2
L3
PEN

b

SPD

b1

EP

EP

b2

a + b ≤ 0,50 m

(b1 + b2) < 0,50 m

l=5m

EP

SPD: přepěťová ochrana
E/I: koncové zařízení
© 2005 DEHN + SÖHNE

základový zemnič

BULLETIN IP ILPC 2007

05.07.05 / 4757_b

Montážní chyba při instalaci svodiče bleskového proudu –

BULLETIN IP ILPC 2007

05.08.02 / S2647_a

Vnější LPS (hromosvod)

nepřipojení svorky PEN přepěťové ochrany ke sběrnici PEN
(co nejkratší vzdálenost)

Z

© 2005 DEHN + SÖHNE

Montážní chyby – křížení vodičů „čistých a špinavých“

Navržená ochranná
opatření:

Z

L1
L2
L3
PEN

- změna trasy vedení
vodičů.

EP
základový zemnič
© 2005 DEHN + SÖHNE
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05.08.02 / S2647_b

ČSN EN 62305 – 4
revize

- byla provedena ochrana před LEMP v souladu s projektovou dokumentací;

-

všechny součásti ochrany před LEMP a následně jejich funkce byly v pořádku;
bylo každé nové ochranné opatření správně odborně provedeno.

Revize musí být provedeny:
- během a po instalaci ochrany před LEMP;
-

-

BULLETIN IP ILPC 2007

ČSN EN 62305 – 4
Management (metodika návrhu) ochranných opatření před LEMP

Revizí by mělo být zkontrolováno, zda-li:
-

© 2005 DEHN + SÖHNE

Údržba
Po revizi musí být neprodleně odstraněny všechny zjištěné
nedostatky. Je-li to nutné, musí být vyhotovena dokumentace
skutečného stavu.
Pomocí revizí a údržby musí zůstat zachován dosažený stupeň
ochrany před LEMP. Po podstatných změnách budovy nebo
ochranných opatření musí být proveden nový odhad rizika.

periodicky;
po každé změně součásti, která je určena pro ochranu;
po úderu blesku do budovy.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Izolovaný hromosvod
systém DEHNconductor® - vodič HVI III

Izolovaný hromosvod
systém DEHNconductor® vodič HVI I a II (pevná délka)

(možnost libovolného zkrácení)

vodič HVI I obj.č. 819 020 (černá)
819 023 (šedá)
hlavice

oblast
koncovky

pevně připojená
uzemňovací svorka
(objímka)

uzemňovací prvek
(odnímatelný)

vodič HVI III obj.č. 819 022 (černá)
vodič HVI
819 025 (šedá) se speciální izolací
1,40m ≤ x ≤ 1,60m
hlavice

připojovací prvek

vodič HVI II obj.č. 819 021 (černá)
819 024 (šedá)

© 2005 DEHN + SÖHNE

pevně připojená
uzemňovací svorka
(objímka)

oblast
koncovky

oblast
koncovky
Pozn: další barvy dle poptávky

oblast
koncovky

oblast
koncovky

hlavice

hlavice

volně připojená
uzemňovací svorka
(objímka)

Pozn: další barvy dle poptávky

pevně připojená
uzemňovací svorka
BULLETIN IP ILPC 2007
(objímka)

11.12.03 / 3566_b

© 2005 DEHN + SÖHNE
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11.12.03 / 3566_h

DEHNconductor HVI® příklad montáže SMO

Anténní systémy - správní budova bfe, Oldenburg
jímací hrot
podpůrná trubka GF-UP

s dostatečná vzdálenost
připojení uzemnění
1,40m ∠ x ≤ 1,60 m

jímací hrot + 32,4 m

jímací hrot + 29,4 m

vodič HVI
oddálené okružní vedení + 27,3 m
atika

anténa

kabelový
kanál

izolovaný svod
s = 0,75m ve vzduchu
s = 1,50m ve zdivu

svod
holým vodičem

okružní vedení + 15 m

k potenciálovému
vyrovnání

svod
holým vodičem

zemnící
soustava
Lit.: H. Bartels GmbH, Oldenburg

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Jímací hrot s vodičem HVI
správní budovy bfe, Oldenburg

BULLETIN IP ILPC 2007

Připojení vodiče HVI na oddálené jímací vedení
jímací hrot
svod

hlavice

uzemnění
(1,4 – 1,6 m)

podpůrná trubka

oddálené
okružní
vedení

svod
od antény

vyrovnání potenciálů EP

distanční
podpěry

vodič HVI

Lit.:H. Bartels GmbH, Oldenburg
© 2005 DEHN + SÖHNE

Lit.:H. Bartels GmbH Oldenburg
Lit.:
BULLETIN IP ILPC 2007

© 2005 DEHN + SÖHNE
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26.11.03 / 3736_b
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Projekční příklad návrhu hromosvodu pro školící a
obytnou budovu bfe, Oldenburg –
výpočet dostatečné vzdálenosti
kc1

L1

oddálené jímací
vedení + 27,3 m

Vnější LPS (hromosvod)
Montážní chyby – nedodržení dostatečné vzdálenosti a vyrovnání potenciálů

Navržená ochranná
opatření:

jímač + 32,4 m

vodič HVI

kc2

- demontáž 2 ks svorek

L2

holý vodič
okružní vedení + 15 m

kc3

2 ks vodiče HVI

vyrovnání potenciálů

L3

- připojení vodiče PE ke
dvěma vodičům HVI.

svod

2 ks vodiče HVI
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Vnější LPS (hromosvod)

BULLETIN IP ILPC 2007

Vnější LPS (hromosvod)

Montážní chyby – nedodržení dostatečné vzdálenosti a vyrovnání potenciálů

Montážní chyby – neupevnění vodiče a nevyrovnání potenciálů

Navržená ochranná
opatření:

Navržená ochranná
opatření:

- demontáž antény;
2 ks vodiče HVI

- mechanické upevnění
vodiče;

- připojení vodiče PE ke
dvěma vodičům HVI.

- připojení vodiče PE ke
dvěma vodičům HVI.
2 ks vodiče HVI

BULLETIN IP ILPC 2007
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Použití vodiče CUI –

Vnější LPS (hromosvod)

ochrana před účinky dotykových a krokových napětí
na svodech v LPZ 0C

Montážní chyby – neupevnění vodiče a nevyrovnání potenciálů

Navržená ochranná
opatření:
- mechanické upevnění
vodiče;

LPZ 0 A

LPZ 0 A

vodič CUI

±0 terén

LPZ
LPZ 00 CC

±0 terén

3m

2 ks vodiče HVI

© 2005 DEHN + SÖHNE

≥3m
≤5m

LPZ 0 C

- připojení vodiče PE ke
dvěma vodičům HVI.

vodič CUI

BULLETIN IP ILPC 2007

asfalt tloušťky 5 cm
nebo strojené zemniče
dle zásad EN

tyčový
zemnič

© 2005 DEHN + SÖHNE

3m

≥3m
≤5m

© 2005 DEHN + SÖHNE

sklep

asfalt tloušťky 5 cm
nebo strojené zemniče
dle zásad EN
BULLETIN IP ILPC 2007

základový zemnič
10.05.05 / 4802_c - NOP
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Vodič CUI,
který ochrání před účinky dotykových napětí na svodech v LPZ 0C

Vodič CUI,
který ochrání před účinky dotykových napětí na svodech v LPZ 0C
Vodič CUI
je vodič s izolací odolnou před impulsním napětím až do 100 kV (1,2/50 μs) (obr. 4).
Vnější průměr vodiče je 20 mm a průřez 50 mm2 (vnitřní průměr 8 mm, materiál jádra měď). Izolace vodiče CUI je ze síťovaného polyetylénu, barvy světle šedé. Teplotní
rozsah pro použití vodiče je od - 30 °C do + 90 °C. Pro uchycení vodiče CUI se
používají podpěry vedení do zdiva nebo přímo na stěnu. Vodič musí být uložen kolmo
k zemi, odstup jednotlivých podpěr vedení nesmí přesáhnout 1 m. Na spoj ve spodní
části vodiče se nekladou žádné zvláštní požadavky. Spoje v zemi je potřeba ošetřit
proti korozi. Plášť vodiče nesmí být poškozen, např. nesmí být naříznut. V místech,
kde se shromažďují osoby, musí být kovové okapové roury nahrazeny plastovými.
Upozornění: Je-li prodlužována délka izolovaného vedení, zvyšuje se i dotykové napětí
u země.
Vodič CUI je možno dodat v délkách 3,5 m a 5 m.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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technická data:
izolační pevnost
jádro
průřez
Izolace
vnější průměr
vnější ochranná vrstva
obj.č. 830 208
obj.č. 830 218
min. poloměr ohybu
teplotní rozsah

14.04.05 / 2699_a

© 2005 DEHN + SÖHNE

100 kV (1,2/50µs)
Cu (měkký)
50 mm² ( Ø 8 mm)
polyethylén
cca. 20 mm
světle šedý PE
délka 3,5 m
délka 5 m
300 mm
-30°C…+90°C

BULLETIN IP ILPC 2007

10.05.05 / 4499_b - NOP

Vodič CUI,
Držák vodiče CUI

který ochrání před účinky dotykových napětí na svodech v LPZ 0C

Držák z nerezi
uchycení Rd:
Držák z plastu
materiál:
uchycení Rd:
20 mm
upevňovací otvor:
materiál:
umělá hmota obj.č.
vnitřní závit:
M8
upevňovací otvor: 6,5 mm
obj.č.
275 220

00
≥5

20 mm
nerez (V2A)
6,5x16 mm Uchycení dvěma šrouby
uchycení Rd:
20 mm
275 229
mnateriál:
nerez (V2A)
upevňovací otvor: 6,5x8 mm
obj.č.
275 129

Upozornění: první držák je potřeba namontovat nejdříve po ≥ 0,5 m.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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10.05.05 / 4499_c - NOP
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mm

obj.č. 830 208
obj.č. 830 218

délka L = 3,5 m
délka L = 5 m

montážní návod

č. 1482

BULLETIN IP ILPC 2007

10.05.05 / 4499_a - NOP

Vnější LPS (hromosvod)

Vnější LPS (hromosvod)

Montážní chyby - zavlečení bleskového proudu kovovou okapovou rourou do
prostoru výskytu osob

Montážní chyby – zavlečení bleskového proudu kovovou okapovou rourou do
prostoru výskytu osob

Navržená ochranná
opatření:

Navržená ochranná
opatření:

- připojení okapové
roury ke svodu;
Vodič CUI

- výměna kovového
okapového kolena za
plastové;

- nahrazení kovové
roury plastovým dílem.

- nebo spojení okapové
roury s hromosvodem.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Návrh jímací soustavy dle ochranných úrovní LPL
Úhel α je závislý na LPL a výšce jímače

Návrh oddáleného LPS

α α

(oddáleného hromosvodu)

α ° 80
70
60

ht

50
40
30

DEHNiso
DEHNiso-Combi

20
10
0

0 2

10

I

II

20

30

III
40

IV
50

60
h(m)

EN 62305-3:
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Vnější systém ochrany před bleskem
jímací soustava soustava pro menší elektrická zařízení vně objektu
metoda ochranného úhlu

BULLETIN IP ILPC 2007

PŘIPOJENÍ STŘEŠNÍ NÁSTAVBY
připojení pomocí jiskřiště

střecha

přímé připojení

45°

2.NP

1.NP

datová vedení

jiskřiště vytváří rozdíl potenciálů

suterén
zavlečení dílčích bleskových
proudů do objektu
S369

© 2005 DEHN + SÖHNE
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369.ppt / 23.12.98 / OB

CPU

S1535

Stanice mobilních operátorů
princip návrhu svodu

ekvipotenciální
přípojnice

RV

© 2005 DEHN + SÖHNE
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1535.ppt / 03.11.96

Oddálený hromosvod – DEHNiso Combi
Zajištění tyčového jímače v betonovém podstavci pomocí distanční podpěry

S

nutno dodržet
dostatečnou vzdálenost

α

α

distanční podpěra
obj. č.: 106 120

anténa

s

Pozn.:
α (°) ochranný úhel
h (m) výška jímače
a (m) délka ochranného pásma
jímací tyč ze slitiny hliníku
obj. č.: 104 100 (délky 1 m)
104 200 (délky 2 m)
104 300 (délky 3 m)

h

klimatizace

anténní stožár

*

•délka distanční
podpěry je závislá
na dostatečné
vzdálenosti s (m)

betonový podstavec
vč. podložky z PVC
obj. č.: 102 340

s

vyrovnání potenciálů

a
Lit.: Připravovaný soubor evropských norem EN 62305-3: 2004; příloha A

© 2005 DEHN + SÖHNE
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2293_g

© 2005 DEHN + SÖHNE

BULLETIN IP ILPC 2007

2293 / 08.05.2002 / KK
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Jímací tyč s výložníkem - DEHNiso Combi
příklad uchycení ke komínu

Ochranný prostor vytvořený jímačem
LPL I
výška
jímače

h [m]
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
11,00

LPL II

ochranný délka
úhel
ochran.
α [°] pásma

a [m]

67
67
67
65
59
57
54
52
49
47
45

2,36
4,71
7,07
6,43
6,66
7,70
8,26
8,96
9,20
9,65
10,00

LPL III

ochranný délka ochranný
úhel
ochran.
úhel
α [°] pásma α [°]
a [m]
71
71
71
69
65
62
60
58
56
54
52

© 2005 DEHN + SÖHNE

2,90
5,81
8,71
10,42
10,72
11,28
12,12
12,80
13,34
13,76
14,08

LPL IV

délka ochranný délka
ochran.
ochran.
úhel
pásma
α [°] pásma
a [m]
a [m]

74
74
74
72
70
68
66
64
62
61
59

3,49
6,97
10,46
12,31
13,74
14,85
15,72
16,40
16,93
18,04
18,31

78
78
78
76
73
71
69
68
66
65
64

4,70
9,41
14,11
16,04
16,35
17,43
18,24
19,80
20,21
21,45
22,55

výložník *
obj.č.: 106 120

jímací tyč např.
obj.č.: 103 230

* délka výložníku je závislá na
dostatečné vzdálenosti,
činitel materiálu km = 0,7

BULLETIN IP ILPC 2007

kovové vložkování
komínu

držák tyče pro
sedlovou střechu
obj.č.: 223 005

© 2005 DEHN + SÖHNE

Jímací tyč s výložníkem - DEHNiso Combi
příklad uchycení na konstrukci satelitu

co nejkratší spojení
s vyrovnáním potenciálů
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Ochranný prostor vytvořený mezi dvěmi paralelními
vodorovnými jímacími soustavami nebo dvěma jímači (R>ht)

r
poloměr valící se koule

A

B

B

A

obj.č. 106 352

Lit.: Oberösterreichischer Blitzschutz Linz
© 2005 DEHN + SÖHNE

obj.č. 106 180

Krok

2.

Krok
Krok

⎛d⎞²
⎜—⎟
⎝2⎠

stanovení vzdálenosti d = 2 . s + x
stanovení průvěsu p

Krok

stanovení výšky jímače h = p + y + 0,2
tj. sečtení průvěsu p, výšky y a doporučené vzdálenosti koule od předmětu 20 cm.
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ht
y

x
d
výpočet v krátkém katalogu CZ
DEHNiso-Combi-System (DS 123)
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Ochranný prostor vytvořený mezi dvěmi paralelními
vodorovnými jímacími soustavami nebo dvěma jímači (R>ht)

p=r-

⎛d⎞²
r² - ⎜ — ⎟
⎝2⎠

p = průvěs valící se koule
r = poloměr valící se koule
d = vzdálenost mezi dvěma paralelními
vodorovnými jímacími soustavami
nebo dvěma jímači

© 2005 DEHN + SÖHNE

chráněná
nadstavba

Lit.: ČSN EN 62305-3: 2006; Obrázek E.20

t.j. z tabulky pro zatřídění stavby LPS I až IV a pro d

4.

p

vodorovnými jímacími soustavami
nebo dvěma jímači
ht = fyzická výška jímacích tyčí nad ref. rovinou
h = výška jímací tyče dle tabulky

výpočet dostatečné vzdálenosti
pro nejvyšší bod chráněné nadstavby s
tj. sečtení dostatečné vzdálenosti na každé straně a šířku nadstavby

3.

r²-

p = průvěs valící se koule
r = poloměr valící se koule
d = vzdálenost mezi dvěma paralelními

BULLETIN IP ILPC 2007

Postup návrhu jímače DEHNiso Combi
1.

p =r-

© 2005 DEHN + SÖHNE

d = vzdálenost
jímací soustavy/
jímačů
[m]
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
10,00
15,00
20,00

I

ochranná úroveň
II
III

IV

r = poloměr valící se koule [m]
20,00
30,00
45,00
60,00
p = průvěs koule [m]
0,03
0,06
0,10
0,16
0,23
0,31
0,40
0,51
0,64
1,46
2,68

0,02
0,04
0,07
0,10
0,15
0,20
0,27
0,34
0,42
0,95
1,72

0,01
0,03
0,04
0,07
0,10
0,14
0,18
0,23
0,28
0,63
1,13

0,01
0,02
0,03
0,05
0,08
0,10
0,13
0,17
0,21
0,47
0,84
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Jímací soustava
paralelně umístěné jímací tyče

Oddálený hromosvod – DEHNiso Combi
sada DEHNiso Combi
stožár s jímačem,
úhelníkem a výložníkem

valící se koule

délka výložníku 1030 mm

celková výložník
délka
ks
4200 mm
1
5700 mm
2
7200 mm*
3

© 2005 DEHN + SÖHNE

BULLETIN IP ILPC 2007

délka
výložníku
105 440
1 035
105 455
1 035
105 470
1 035

© 2005 DEHN + SÖHNE

20.12.04 / S4443_b
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Oddálený hromosvod – DEHNiso Combi
sada DEHNiso Combi

Oddálený hromosvod – DEHNiso Combi
sada DEHNiso Combi s lanem (S = 50 mm²)
průvěs lana ≥ 100 mm

max. délka 2,5 m

stožár s jímačem,
úhelníkem a výložníkem
4 x obj.č. 105 455
1m

obj.č.

*2-dílný

Quelle: Blitzschutzbau Wettingfeld, Krefeld

4,7 m

úhelník
ks
2
3
3

≥s

0m
≤1

≥s

vzdálenost ≤ 10 m
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Oddálený hromosvod - DEHNiso Combi
stožár DEHNiso Combi

Oddálený hromosvod – DEHNiso Combi
sada DEHNiso Combi, volně stojící jímací tyč
jímací tyč např.
obj.č.: 105 071

stožár GF-UP
obj.č. 105 300 (3 m)
105 301 (4,7 m)

betonový podstavec pro stožár
obj.č. 102 010
(až 6 ks, do výšky 5,5 m)

podložka pod betonový podstavec obj.č. 102 050
© 2005 DEHN + SÖHNE
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výložník
obj.č.: 106 120 (690 mm)

podstavec pro stožár
obj.č. 105 350
BULLETIN IP ILPC 2007

svorka k napnutí
obj.č. 105 079

izolační materiál GFK
délky 1,5 m
Ø 50x4 mm
koeficient materiálu
km= 0,7
trubka z hliníku Al
Ø 50x4 mm
celková
délka
3200 mm
4700 mm

provedení
1-dílné
1-dílné
© 2005 DEHN + SÖHNE

jímací tyč
se svorkou MV
obj.č. 105 071
průměr
Rd
8-10 mm
8-10 mm

stožár
Ø 50 mm
Ø 50 mm

délka
1000 mm

materiál
GFK/Al
GFK/Al

materiál
Al/NIRO (V2A)
NIRO (V2A)

obj.č.
105 071
105 079

obj.č.
105 300
105 301
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Příklad oddáleného a izolovaného hromosvodu –

Příklad izolovaného hromosvodu – KOPIS HZS JMK, Brno

KOPIS HZS JMK, Brno

poloměr r
valící se koule
vodič HVI
2 ks

vodič AlMgSi

© 2005 DEHN + SÖHNE

vodič HVI
2 ks
podpěra
DEHNiso-Combi
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Příklad oddáleného hromosvodu – KOPIS HZS JMK, Brno

vodič HVI
2 ks

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Příklad oddáleného hromosvodu – KOPIS HZS JMK, Brno
DEHNiso-Combi
DEHNiso-Combi

podpěra
DEHNiso-Combi

© 2005 DEHN + SÖHNE

vodič HVI
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Příklad oddáleného hromosvodu – KOPIS HZS JMK, Brno
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Příklad oddáleného hromosvodu – KOPIS HZS JMK, Brno

DEHNiso-Combi
dilatace DEHN

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Příklad posouzení návrhu jímače ESE
dle souboru norem ČSN EN 62305 ESE pro budovu supermarketu

•
•
•
•

•

Příklad:
Supermarket; o rozměrech 100 m x 50 m x 8 m, 1 ks samostatného jímače ESE, jeden
svod
(LPS II; ki=0,06; samostatný jímač kc= 1 ; pro vzduch ve vodorovném směru km=1,
pro tuhý materiál ve svislém směru km=0,5; l = 40 m).
s = 2,4 m (ve vodorovném směru), s = 4,8 m (ve svislém směru).
Z uvedeného příkladu je zřejmé, že nejnepříznivější místo instalace je ve svislém
směru. Dostatečnou vzdálenost s je potřeba dodržet od jímací soustavy k první
vodivé části stavby. Při průchodu bleskového proudu se může jednat o dílčí přeskoky
mezi vodivými částmi uvnitř stavby. Proto ve vodorovném směru by měly být
všechny vodivé části vzdáleny více než 2,4 m a ve svislém směru více než 4,8 m od
jímací soustavy. Na místě je otázka. Je možno navržené řešení zrealizovat v praxi a je
zároveň bezpečné? Odpověď zní. Není.
Správně navržené řešení hromosvodu (jímací soustavy, počtu svodů, kontroly
dostatečné vzdálenosti) by mělo být provedeno podle nového připravovaného
souboru českých technických norem ČSN EN 62305 (viz. výše uvedený popis, např.
počet svodů by měl být stanoven na 30 viz. obr.).

© 2005 DEHN + SÖHNE

Příklad posouzení návrhu jímače ESE
dle souboru norem ČSN EN 62305 ESE pro budovu supermarketu
Poloměr valící se koule

r = 30 m
nechráněná část
klimatizace
a velká část střechy
h1

fyzická
výška
jímače ESE
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LPZ 0A

Jímač ESE
LPZ 0A
LPZ 0B

α

ochranný úhel
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pouze
jeden svod

s
dostatečná vzdálenost
ve svislém směru
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Příklad posouzení návrhu jímače ESE
dle souboru norem ČSN EN 62305 ESE pro budovu supermarketu

Nový připravovaný soubor českých technických norem
ČSN EN 62305 versus aktivní jímače ESE

Shrnutí
Nový soubor českých technických norem ČSN EN 62305 bude vyžadovat změnu myšlení a
tvůrčího přístupu všech techniků při řešení ochrany před bleskem. Na prvním místě na
rozdíl od původní ČSN 34 1390 by měla být vždy položena otázka, zda je možno realizovat
izolovaný nebo oddálený hromosvod. Pokud ano, pak bleskové proudy budou téci vně
stavby a nevniknou dovnitř stavby (ideální případ). Zjistí-li se, že není možno dodržet
dostatečnou vzdálenost s (vzdálenost mezi jímací soustavou a vnitřními živými i neživými
částmi stavby), musí být tyto neživé vodivé části přímo a živé části přes přepěťové
ochrany připojeny k vodiči PE. Toto řešení má tu nevýhodu, že ne na všechna datová a
signalizační vedení existují svodiče bleskových proudů s dostatečně velkou vrcholovou
hodnotou a tvarem vlny 10/350 (odpovídající tvaru vlny bleskového proudu).
Nový soubor evropských norem EN 62305 Ochrana před bleskem byl založen na
celosvětové diskuzi a následně byl přijat jako evropský dokument. Nový soubor vychází z
dlouholetých pozorování a výzkumů chování bleskového proudu v přírodních
podmínkách. Výrobci součástí hromosvodní ochrany by měli respektovat přírodní chování
bleskových výbojů a měli by vycházet ze zásady:
„Blesk nezná normy ani výrobce, ale normy a výrobci musí respektovat blesk jako
jedinečný přírodní děj“.

•

Nový připravovaný soubor českých technických norem
ČSN EN 62305 versus aktivní jímače ESE

Terénní zkoušky v New Mexico, USA

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Nový soubor evropských norem EN 62305 Ochrana před bleskem byl
založen na celosvětové diskuzi a následně byl přijat jako evropský
dokument. Nový soubor vychází z dlouholetých pozorování a výzkumů
chování bleskového proudu v přírodních podmínkách. Výrobci
součástí hromosvodní ochrany by měli respektovat přírodní chování
bleskových výbojů a měli by vycházet ze zásady:

Shrnutí
Nový soubor českých technických norem ČSN EN 62305 bude
vyžadovat změnu myšlení a tvůrčího přístupu všech techniků při
řešení ochrany před bleskem. Na prvním místě na rozdíl od původní
ČSN 34 1390 by měla být vždy položena otázka, zda je možno
realizovat izolovaný nebo oddálený hromosvod. Pokud ano, pak
bleskové proudy budou téci vně stavby a nevniknou dovnitř stavby
(ideální případ). Zjistí-li se, že není možno dodržet dostatečnou
vzdálenost s (vzdálenost mezi jímací soustavou a vnitřními živými i
neživými částmi stavby), musí být tyto neživé vodivé části přímo a živé
části přes přepěťové ochrany připojeny k vodiči PE. Toto řešení má tu
nevýhodu, že ne na všechna datová a signalizační vedení existují
svodiče bleskových proudů s dostatečně velkou vrcholovou hodnotou
a tvarem vlny 10/350 (odpovídající tvaru vlny bleskového proudu).
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Stanice pro měření blesku na South Baldy Peak, NMPřed několika lety byla instalována
stanice pro měření blesku na 3 287 m vysoké hoře v Novém Mexiku (USA), kde bylo
možno měřit a zaznamenávat chování různých jímačů ESE a běžných Franklinových tyčí
v případě přímého úderu blesku.

„Blesk nezná normy ani výrobce, ale normy a výrobci musí respektovat
blesk jako jedinečný přírodní děj“.
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Měření na jímacích tyčích na
South Baldy Peak, NM

Výsledky měření v terénu v New Mexico, USA

Results: (8 years)

Underground
measuring cabin
© 2005 DEHN + SÖHNE
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-

only strikes into
rounded rods

-

no strikes into
pointed rods or
ESE

-

ESE behave like
tips: there are
weak emission
currents

-

ESE don´t emit
high current
streamers or
leaders which
work as upward
leader

Výsledky osmiletého pozorování ukazují,
že vždy došlo k úderu blesku pouze do
zakulacených Franklinových tyčí, avšak
nebyly zaznamenány žádné údery do
zařízení ESE nebo do zašpičatělých tyčí.
Neúčinnost zařízení ESE může být stěží
dokázána přesvědčivěji. Navíc tato přímá
měření potvrzují závěry laboratorních
zkoušek.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Řecko
most Rio-Antirio byl uzavřen

Řecko
most Rio-Antirio byl uzavřen

V Řecku byl u příležitosti olympijských her zprovozněn
jeden s nejdelších lanových mostů Rio-Antirrio.
Letos 27. ledna udeřil do konstrukce mostu blesk, na což
prý existuje očitý svědek, po několika hodinách došlo
k prohoření u dvou lan , což se povedlo zaznamenat.
Výsledkem byla nucená odstávka tohoto důležitého
dopravního bodu a následné omezení provozu při
rekonstrukci celého poškozeného systému závěsů
mostovky, naštěstí se nikomu nic nestalo a ani
nebyla narušena statika stavby.

Protože dle vyjádření profesora D. Agorise z Patraské
polytechnické školy je zřejmé, že ochrana před bleskem u
tohoto mostu byla zcela nedostatečná.
„Early Streamer Emission“ zařízení pro ochranu před
bleskem, jaké bylo požito pro ochranu tohoto mostu,
neodpovídá ani řeckým, ani platným evropským
normám, splňuje pouze francouzké
a kanadské předpisy. Navíc byla
francouzská rada před několika měsíci vyzvána
International Council of Lightning Protection
( mezinárodním koncilem pro ochranu před bleskem ),
na základě výsledků z Malajsie, aby
změnila své národní předpisy.
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Nekonvenční hromosvody:
Propagace zařízení ESE: nyní ilegální
Dne 7. října 2005 vydal okresní federální soud pro Arizonu (U. S.
District Court for Arizona) soudní rozhodnutí, které zakazuje výrobcům
jímačů ESE (Early Streamer Emission – urychlené vyslání vstřícného
výboje) tvrzení, že ochranný prostor jejich zařízení přesahuje
ochranný prostor Franklinovy jímací tyče. Příkaz je založen na
Lanhamově zákonu (výnosu) (Lanham Act), který zakazuje
nepravdivou reklamu. Soud odmítl také všechny stížnosti firem
nabízejících zařízení ESE a potvrdil všechny protižaloby všech
protivníků. Kopie odborných dokumentů byly přiloženy.
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Nekonvenční hromosvody:
Propagace zařízení ESE: nyní ilegální
Vážnější záležitostí je skutečnost, že nabízeči ESE prodali svá zařízení
více majitelům sportovních zařízení pod širým nebem, přičemž udávali,
že sportovní hry nemusejí být během bouřek přerušovány. Na základě
skutečnosti, že požadavek na ochranu není správný, mohl by jediný
úder blesku v těchto zařízeních zabít nebo zranit více lidí. Naopak,
k tomu účelu nejsou nikdy Franklinovy tyče doporučovány. K ochraně
otevřených prostranství se provozovatelům doporučuje, aby při
bouřce tato prostranství vyklidili.
Se zřetelem na zjištění soudu by majitelé sportovních zařízení, která
jsou vystrojena ESE, měli znovu zavést jako opatření zajišťující
bezpečnost vyklizení svých sportovišť při bouřce. Jestliže tak neučiní,
mohou být v případě škody způsobné bleskem označeni za
odpovědné, poněvadž rozhodnutí soudu nebylo bráno v úvahu.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Příklad:
rodinný dům
Český
Telekom:
ISDN S0

síť nn:
TN-C-S
HDS = 35 A

Ochrana před bleskem a
přepětím
pro rodinný dům

TV

HDS
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Příklad:
rodinný dům
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HiFi

Z

HÜP

T
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17.12.02 / S1970_d

Výpis materiálu

hromosvod

síť nn:
TN-C-S
HDS = 35 A

Telekom:
ISDN S0
poz.

ISDN-Protector
kat.č. 909 964

TV-Protector
kat.č. 909 924
TV

DEHNventil M TNC
kat.č. 951 300

HDS

Z

HiFi

DEHNgate
kat.č. 909 703

KT

síť nn

T

Blitzductor BD 110
kat.č. 919 647+
919 506

množství

1
2
3
4
5

1
1
1
1
1

typ

kat.č.

DEHNventil DV M TNC 255
Blitzductor BD 110 vč.zákl.dílu

DEHNgate DGA FF TV
ISDN-Protector ISDN PRO
TV-Protector TV PRO

Kč *)

951 300
919 647 / 919 506

909 703
909 964
909 924

celkem

telefon
TV signál
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Solární články

Solární články

Úvod

Nutnost ochrany před bleskem

Účinná ochrana před bleskem a přepětím pro solární články je nutná
z hlediska životnosti solárních generátorů (cca. 20 let) a citlivé elektroniky
měničů. Nejen majitelé objektů, ale také vlastníci soukromých společností
se rozhodují stále častěji pro investici do solární techniky, která je ve
většině případů instalována na volných střešních prostorách objektů.
Z důvodu velkých prostorových nároků jsou tato zařízení ohrožena
obzvlášť při bouřkách bleskovými výboji. Příčinou přepětí v solárních
kolektorech jsou induktivní a kapacitní vazby, které jsou způsobeny
bleskovými výboji i vzdálenými a spínacími přepětími ze sítě nn. Přepětí
vzniklá v důsledku šíření bleskového proudu a může způsobit škody na
solárních modulech a měničích. Toto má zpravidla závažné následky na
provoz zařízení. K nákladům na opravu zařízení je nutno přičíst také ztráty
způsobené výpadkem zařízení.
© 2005 DEHN + SÖHNE

Obecně je potřeba rozlišit, zda na objektu je či není instalován hromosvod. U objektu
veřejného charakteru, např. škol, nemocnic atd. je vyhláškami a normami daná povinnost
zřídit hromosvod. U objektu je nutno rozlišit jeho umístění, provedení a využití. U
takovýchto objektů je zapotřebí instalovat trvalou účinnou hromosvodní ochranu. U
soukromých, neveřejných staveb je někdy opomenut hromosvod. Je to dáno nejen
finančním hlediskem, ale také z důvodu nerespektování citlivosti vnitřních elektrických a
elektronických zařízení. Byla-li budova, kde se mají instalovat solární kolektory, bez
hromosvodu, je na zvážení, zda-li po instalací kolektorů nedojde Dle aktuálního stavu
ekonomických poznatků nezvyšuje instalace solárních článků na budovách riziko úderu
blesku do těchto budov k nutnosti zřízení hromosvodu pro celou budovu., přitom by však
solární články neměly být přímo spojeny s hromosvodní ochranou. Články představují
zvýšené nebezpečí pro elektrická a elektronická zařízení uvnitř budovy z důvodu svedení
části bleskového proudu přes existující kabelové šachty a kabelové rošty (galvanická
vazba). V nich se mohou také indukovat přepětí v důsledku elektromagnetického pole.
Proto je nutno při projektování ochrany přihlížet k tolerovatelnému (maximálnímu) riziku
objektu a vypočtenému (skutečnému) riziku na základě nového připravovaného souboru
norem ČSN EN 62305-2 (Řízené riziko).
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Solární články

Solární články na objektech bez hromosvodu
Možná místa instalace přepěťových ochran jsou tato:
rozváděč generátorů;
vstup (DC) měniče;
vstup (AC) měniče.
Provozní napětí přepěťové ochrany je nutno navrhnou tak, aby bylo vyšší než napětí
naprázdno generátoru za studeného zimního dne při maximálním slunečním svitu.
Přepěťové ochrany jsou v různých provedeních a napětích. Také pro napětí generátorů
jsou k dispozici speciální přepěťové ochrany až do 1 000 V (Tab. 1). Tyto přepěťové
ochrany jsou řady DEHNguard s bezpotenciálovým kontaktem pro dálkovou signalizaci
stavu svodiče. Tím dojde k úspoře nákladů za kontrolu (revizi) svodičů po bouřkách.
Ochranná opatření před přepětím jsou účinná jen místně. Součástí solárních článků je
zejména měnič, který může být vzdálen několik metrů od rozváděče generátoru, je rovněž
chráněn svodiči přepětí na straně stejnosměrného napětí. Svodiče přepětí stejných typů
jsou instalovány rovněž v rozváděči generátoru. Pro snížení příčných přepětí v hlavním
stejnosměrném vedení generátoru je doporučeno použití stíněného vedení.
© 2005 DEHN + SÖHNE

Tab. 1 Rychlý přehled DEHNguard Y PV
typ

DG Y PV 275

DG Y PV 275 FM

DG Y PV 320

DG Y PV 320 FM

DG Y PV 1000

DG Y PV 1000 FM

kontakt dálkové signalizace bez

s

bez

s

bez

s

sériové číslo

1403

1384

1404

1373

střed generátoru
500 V DC
600 V DC
uzemněn
střed měniče
350 V DC
420 V DC
uzemněn
neuzemněné systémy
350 V DC
420 V DC
•
bez
unikových
proudů
varistorů
vůči
zemi
poznámka

1000 V DC
1000 V DC
1000 V DC
• ochranné zapojení Y odolné proti
chybám, zabránění poškození
přepěťové ochrany při porušení
izolacev obvodu generátoru
• přes vyšší napětí zvládnutí
vzdušných vzdáleností

• žádný vliv na hlídač izolačního stavu
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Solární články

Solární články na objektech s hromosvodem
Řádný stav systému ochrany před bleskem a přepětím je ověřen výchozí
nebo pravidelnou revizí. Zjištěné závady na hromosvodu (silná koroze
součástí, uvolněné nebo chybějící spoje) by měl revizní technik písemně
oznámit majiteli objektu nebo provozovateli zařízení. Při instalaci kolektorů
by mělo být přihlíženo k aktuálnímu stavu hromosvodu. Solární kolektory
by měly být umístěny do ochranného prostoru vnější jímací soustavy.
Jímací soustava, např. jímací tyče by měly zabránit přímému úderu blesku
a zároveň nesmí zastínit kolektory (obr. 1).
Jímací soustava bude spojena se stávající jímací soustavou a přes svody
spojena se zemí. Je nutno upozornit na to, aby byla dodržena dostatečná
vzdálenost s mezi jímací soustavou a solárními články, okapy nebo
anténami. Dostatečnou vzdálenost je možno vypočítat dle ČSN EN 62305-3.
Není-li možno dodržet dostatečnou vzdálenost s, je nutno vodivě spojit na
těchto místech hromosvod a konstrukci solárních článků (obr. 2). Ve všech
jiných případech je potřeba zabránit přímému vodivému spojení hromosvodu a kovovým
konstrukcím článků.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Obr. 1 Návrh jímací soustavy

dostatečná vzdálenost

s
ochranný úhel

poloměr r
„valící se koule“
dle třídy LPS

jímač

α
přímka stínu
15°
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Solární články

Solární články na objektech s hromosvodem

Obr. 2 Solární články na budově s hromosvodem

Na obrázku je zobrazena koncepce ochrany před přepětím pro budovu s hromosvodem
(obr. 3). Možná místa instalací jsou:
- rozváděč generátoru;
- vstup (DC) měniče;
- vstup (AC) měniče;
vstupní vedení sítě nn.
Na vstupu (DC) měniče bude zapojena přepěťová ochrana na hlavní vedení generátoru.
Provozní napětí přepěťové ochrany je nutno navrhnou tak, aby bylo vyšší než napětí
naprázdno generátoru za studeného zimního dne při maximálním slunečním svitu.
Přepěťové ochrany na vstupu měniče chrání měnič před přepětím, které může vzniknout
na nestíněném vedení generátoru.
Nachází-li se hlavní vedení generátoru mimo ochranný prostor jímací soustavy, musí být
toto vedení buď stíněné (dimenzováno na bleskový proud), nebo musí být uloženo např. v
kovové trubce, která je schopna vést bleskový proud. Stínění vedení musí být vodivě
spojeno s konstrukcí nejen na straně generátoru, ale také na straně vstupu (DC) se zemí.
Je-li použito stíněné vedení má toto stínění vedle snížení přepětí další ochranný účinek ve
vztahu k EMC (anténní charakteristika vedení generátoru). Vyzařované elektromagnetické
pole tohoto vedení bude značně sníženo. Průřez stínění by měl být minimálně 16 mm2 Cu,
aby vydržel účinky bleskových proudů.

a) dodržení dostatečné vzdálenosti s
Výpočet dostatečné vzdálenosti s
dle EN 62305-3.

S
S

S

b) nedodržení dostatečné vzdálenosti s
Přímé vodivé elektrické spojení
mezi hromosvodem a konstrukcí
solárních článků.
jižn
í st
ran
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Solární články

Obr. 3 Solární články na objektu s hromosvodem
schéma zapojení přepěťových ochran
místo
generátor
uložení
(rozváděč) stíněného vedení odpojení
napětí DC

síť TT 230 V AC

AC

AC

L

DC

N

DG Y PV... (FM)

L
N

PE

DG Y PV... (FM)

síť nn

měnič

DC

L-

Napájecí síť nn
síť TN 230 V AC

měnič

L+

PE

DG TN 230 (FM) DV

DG TT 230 (FM)

ke kovové konstrukci solárních modulů
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Vyrovnání potenciálů bleskového proudu je podstatnou součástí ochrany
před bleskem pro všechna metalická vedení vstupující do chráněného
objektu. Požadavky na vyrovnání potenciálů bleskového proudu budou
splněny přímým spojením neživých kovových částí a nepřímým spojením
živých vodičů přes svodiče bleskových proudů na hlavní vyrovnání
potenciálů co nejblíže vstupu do objektu. Tímto ochranným opatřením
dojde k zabránění šíření bleskového proudu v objektu. Zvolené svodiče
bleskového proudu např. DEHNbloc Maxi musí odpovídat danému typu
napájecí sítě nn (TNC, TNS, TT) a měly by být na bázi jiskřiště. Svodiče
přepětí mohou být i kombinované, např. DEHNventil (Typ 1 a 2).
DEHNventil umožňuje instalaci i citlivých elektronických zařízení do 5 m od
jeho místa instalace. Je-li koncové zařízení vzdáleno více než 5 m od
DEHNventilu, je potřeba před něho umístit svodič přepětí, např.
DEHNguard nebo S-Protector (Typ 2 nebo 3) (obr. 4).
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Vyrovnání potenciálů

Obr. 4 Ochranná opatření pro objekt se solárními články
DEHNguard TNS
DG TNS 230 400

DEHNguard Y PV 1000
DG Y PV 1000

alternativa:
DEHNguard TNC
DG TNC 230 400
DEHNguard TT
DG TT 230 400

DEHNguard TN 230
DG TN 230

měnič

vyhodnocovací
elektronika

EP

DEHNventil TNC
DV TNC 255

PR

alternativa:
DEHNventil TNS
DV TNS 255

alternativa
DEHNguard TT 230
DG TT 230

EP
kWh

kWh

elektroměr

HR

DEHNventil TT
DV TT 255

EP
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HDS

S-Protector
S PRO

Solární generátory jsou svou funkcí srovnatelné s anténami. Z tohoto důvodu je nutno
odborně provést uzemnění kovových konstrukcí solárních generátorů. Pro zabránění
přeskoků na jiné konstrukce nebo součásti budov a pro snížení elektromagnetického pole
by měly být uzemňovací přívody (vedení vyrovnání potenciálů) přednostně vedeny vně
budovy co nejpříměji k zemniči. Následná rozhodnutí by měla vycházet z přehledu, kde
budou umístěny přepěťové ochrany a instalováno vyrovnání potenciálů.

Shrnutí
Začlenění solárního generátoru do koncepce hromosvodní ochrany;
Použití stíněného vedení generátoru;
Instalace přepěťových ochran na vstupu (DC) měniče;
Instalace přepěťových ochran na vstupu (AC) měniče;
Instalace kombinovaného svodiče na vstupním napájecím vedení sítě nn
(vyrovnání potenciálů bleskového proudu);
Vyrovnání potenciálů vně i uvnitř budovy.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Návrh přepěťových ochran pro telekomunikační sítě
Přepěťové ochrany DEHN + SÖHNE
ve standardizační listině ČESKÉHO TELECOMU

Ochrana před bleskem a přepětím
telekomunikace

© 2005 DEHN + SÖHNE

typ

obj.č.

bleskového proudu

Blitzductor BCT MOD BD 110
BCT BAS
ISDN – Protector CZ
Fax – Protector RJ11 CZ
DSM ISDN SK
DSM TC2 SK
DLI TC2 I
DLI ECO RJ 12
DPL 1 F ARD 110 (výběhový typ)
DRL PD 180 (náhrada za DPL 1 F ARD 110)
TL2 10DA LSA

919 647
919 506
909 964
909 960
924 270
924 272
929 028
929 081
907 145
907 430
907 996

základní modul pro BCT
přepětí
přepětí
přepětí
přepětí
přepětí
přepětí
přepětí
přepětí
rozpojovací pásek
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Návrh přepěťových ochran pro telekomunikační sítě
Je počet párů
vstupního kabelu
vyšší než 10?

Svodič

ne

Je KZ vzdáleno
více než 5 m
od VS ?

Svodiče přepětí pro telekomunikační sítě

ne
kombinovaný svodič (ve VS)
bleskového proudu / přepětí
BCT BD 110
909 647
základní modul
919 506

ano

ano
kombinovaný
svodič
bleskového
proudu ve VS

svodič
přepětí
u KZ
>5m

kombinovaný
svodič
bleskového
proudu ve VS

KZ

svodič přepětí (ve VS)
DPL 1 F ARD 110
907 145

rozpojovací pásek
TL 2 10 DA LSA
907 996
svodič
přepětí
ve VS

KZ

Pozn. 1 : VS vstupní skříň
KZ koncové zařízení

KZ

Pozn. 2 : uvedený návrh platí jen pro
výrobky firmy DEHN+SÖHNE

© 2005 DEHN + SÖHNE

Pozn. : KZ koncové zařízení
VS vstupní skříň
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Přepěťová ochrana pro připojení ADSL –
základní připojení kanceláře v domě
pevná linka

svodič přepětí
(u KZ) ISDN
924 270

KZ

ano

svodič
přepětí
u KZ
>5m

svodič přepětí typ 3
(u KZ) a ISDN
909 964

ne

Je KZ vzdáleno
více než 5 m
od VS ?

svodič
přepětí
ve VS
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Přepěťová ochrana pro připojení ISDN –
základní připojení kanceláře v domě

zákazník

pevná linka

230 V ~

analogový telefon

zákazník

LPZ 0 A

1)širokopásmová
připojovací jednotka
BBAE1)
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LPZ 1

Ethernet 10 Mbit
nebo ATM 25
RJ 45

ADSLModem

PC

n x Uk0

ISDN-Telefon

S0

APL

RJ 45

APL
LPZ 0 A

splitter

NTBA

LPZ 1

PR

EP

NTBA

TK-zařízení
S0
externí

S0 interní

PR

EP

router
ISDN-telefon
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Svodič bleskových proudů pro telekomunikace
Blitzductor BCT MOD BD 110
obj.č. 919 647

Svodič přepětí pro telekomunikace
DSM ISDN SK
obj.č. 924 270
jednoduchá montáž
za instalovanou zásuvku
varianta pro 2 PP

ochranný modul BCT MOD BD 110
kombinovaný svodič bleskového proudu
osazen na rozhraní Uk0 v provedení
dvoupólové řadové svorky.
parametry:
jmenovité napětí AC:
110 V
zkušební impuls. proud (10/350):
5 kA
< 300 V
ochranná úroveň při isn :

Svodič přepětí je určen pro ochranu
datového rozhraní S0. Modul je možno
namontovat do instalačních krabic za
běžnou zásuvku.
parametry:
jmen. impuls. proud 8/20:
5 kA / žíla
ochranná úroveň Up (datová síť): < 0,6 kV

základní modul BCT BAS:
obj.č. 919 506
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Svodič přepětí pro telekomunikace
DEHNlink DLI TC ECO RJ12

09.07.02 / S0000

LED-signální žárovka
signalizace funkčnosti přístroje

jednoduchá nástěnná
montáž IP20
vstup:
výstup: 2

přenosová rychlost
až 2 Mbit/s

BULLETIN IP ILPC 2007

2 výstupní zdířky RJ 45
26.07.02 / S2565

Univerzální kabeláž
ochrana před přepětím pro techologickou místnost
objekt

LPZ 1

© 2005 DEHN + SÖHNE

propojovací kabel 3 m
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13.08.02 / S1961

NET-Protector
NET PRO ISDN... chrání 8 portů jednoho

technologická
místnost (TM)

ISDN S0-rozhraní
• integrovaná ochrana dálkového napájení

LPZ 2

kabeláž TP

k pracovišti

obj. č. 909 964

optická signalizace
provozu a poruchy

možnost připojení dvou
koncových zařízení

© 2005 DEHN + SÖHNE

30.07.02 / S2624_a

Zásuvkový adaptér s kombinovanou přepěťovou
ochranou silového a datového rozhraní S0. Přístroj je
vybaven 2 zdířkami RJ 45 s propojovacím kabelem
dlouhým 3 m a optickou signalizací provozu a poruchy.
parametry:
jmenovité napětí UN:
230 V / 50 Hz
jmenovitý proud IN:
16 A
jmen. impuls. proud 8/20:
5 kA
ochranná úroveň Up (síť nn):
< 1,25 kV
ochranná úroveň Up (datová síť): < 0,6 kV

RJ45 konektor
RJ45 konektor

uzemnění přes plochý
konektor

BULLETIN IP ILPC 2007

Svodič přepětí
ISDN – Protector CZ

obj.č. 929 081

Svodič přepětí je určen pro ochranu datového
rozhraní S0 (osazen konektory RJ 45). Modul je
možno přizpůsobit k montáži na zeď.
parametry:
jmen. impuls. proud 8/20:
2,5 kA / žíla
ochranná úroveň Up (datová síť): < 0,6 kV

© 2005 DEHN + SÖHNE

y DSM ISDN SK pro ISDN S0
y DSM TC 1 SK a TC 2 SK pro
rozhraní ISDN Uk0 , analogové
přístroje a systémové přístroje

HUB

ohrožení

Patch-panel-varianta Typ: ... LSA
JY(ST)Y

k ústředně

linka ISDN

router

JY(ST)Y

server

H EP

PR
TM

možnost zabudování NET-Protector do
stávajícího zařízení

HR

EP
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NET PRO TC... chrání 8 portů jednoho
analogového nebo digitálního rozhraní s
dálkovým napájením
• ochrana proti vlivům střídavého proudu
• varianta pro 1 PP a 2 PP

varianta- dovybavení
BULLETIN IP ILPC 2007

02.07.02 / S2822_f
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také pro vedení opouštějící budovu
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NET-Protector
Příklad instalace: 19" rozváděč

Svodič přepětí pro telekomunikace
DEHNpatch DPA M CAT 6 RJ45S 48

pole Patch

X/1

obj.č 929 100

DEHNpatch
chrání aktivní komponenty sítí
před přechodnými přepětími
způsobenými bleskovými proudy
nebo spínacím přepětím.

nechráněné
kabely Patch

provedení pole
chráněné zařízení
chráněné
kabely Patch

HUB
© 2005 DEHN + SÖHNE

Svodič přepětí pro telekomunikace
DEHNpatch DPA M CAT 6 RJ45S 48
ochrana všech párů:
• max. trvalé napětí Uc = 48 V (EN 50173)
• jmen. proud
IL = 200 mA
• jmen. impuls. proud Isn= 2,5 kA
• ochranná úroveň Up ≤ 130 V (žíla-žíla)
Up ≤ 600 V (žíla-zem)

BULLETIN IP ILPC 2007

X/1

03.07.02 / S2304_b
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03.05.04 / 2676_d

DEHNpatch
kabel Patch s přepěťovou ochranou pro kategorii 6

obj.č 929 100

HUB / Switch
chráněná strana

délka: 500 mm

panel Patch
nechráněná strana

uzemnění přes
montážní lištu

délka: 2500 mm

uplatnění např. pro:
• gigabitový Ethernet
umístění na rozhraní
zóny LPZ 0B/1
© 2005 DEHN + SÖHNE

24 ks
DEHNpatch na

• Power over Ethernet
• digitální telekomunikaci

montážní liště TS 35
19“ rámu

kategorie 6 dle ISO/IEC 11801
BULLETIN IP ILPC 2007

03.05.04 / 2676_a

Systém DRL
rozšíření jednotlivých kombinovaných svodičů
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29.07.04 / 2676_b

DRL 10 B 180 FSD
Univerzální svodič bleskového proudu 2,5 kA / na žílu

DRL XX XXX ...
EF 10 DRL

Uc = 180 V DC
Il = 400 mA

DRL 10 B 180...

Oddělovací kontakty

TL 2 10DA LSA

Modulární
rozšíření
kombinovaných svodičů
MB 2 10DA LSA
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Výbojkové bleskojistky
koordinované se všemi
ochrannými moduly DRL
Uzemnění
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Evropské instalace BUS (EIB)

Obr.1 Topologie systému EIB

Úvod

zónová linie
zóna n

ZC n
zóna 3
ZC 3 Hauptlinie
zóna 2
Hauptlinie
ZC 2
zóna
LKZC
1 1 Hauptlinie
LK11
LK 1
LK 1
hlavní linie
LK 1 TLN 1
LK 1
TLN 1
LC 1 TLN 1 LC 12 TLN 1

Automatizace řídících funkcí v obytných a účelových budovách, jako např.
topení, klimatizace, osvětlení, systémy EPS a EZS byla instalována až
doposud odděleně pro jednotlivé části řídicích systémů. Z toho vyplývaly
zvýšené nároky na zapojení a instalaci rozvodů. Dnes nabízí systémová
elektrická instalace EIB/KNX možnosti decentrálního řízení vnitřní
technologie budov. Každý účastník je vybaven vlastním mikroprocesorem
a centrální řídicí jednotka není nutná.

TLN 1
U1

TLN 1
U1

TLN 64
TLN 64
TLN 64
Linie 1
U 64

TLN 64
TLN 64
TLN 64
Linie 12
U 64

Linie 1

Linie 1

Lit.: ZVEI/ZVEH
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linie 1
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Linie 12

Linie 12

linie 12

ZC
LC
U

zónový člen
liniový člen
účastník
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Evropské instalace BUS (EIB)

Požadavky na systémy elektrické instalace EIB s ohledem na
ochranu před bleskem a přepětím

Požadavky na odolnost přístrojů EIB z hlediska EMC
Základní normy EMC popisují požadavky nejen na přístroje, zařízení a systémy s ohledem
na hranice rušení, ale také na odolnost před určitými rušivými jevy. Tyto požadavky jsou
rozděleny do dvou oblastí:
- bytové nebo kancelářské prostory, lehký průmysl;
- průmysl.
Systém elektrické instalace EIB je určen jak pro instalaci v obytných budovách, tak pro
instalaci v průmyslu. Proto jsou komponenty EIB podrobeny přísným zkouškám z hlediska
EMC.
Komplexnost systému EIB a s tím spojené dosažené řešení může vést v praxi k takovým
situacím, že hladina přepětí vzniklá v obvodech může ležet nad odolností (definovanou
impulsním přepětím) přístrojů EIB. V takových to případech v rámci celého systému by
mělo být dosaženo instalací přepěťových ochran toho, aby odolnost přístrojů ležela nad
ochrannou úrovní přepěťových ochran.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Při projektování systémů elektrické instalace EIB je nutno se vyvarovat instalačním
smyčkám (obr. 2). Proto se musí dodržet tato pravidla:
- sběrnici BUS a napájecí síť nn je vhodné umístit vedle sebe co nejblíže. Toto platí také
pro uzemněné součásti, jsou-li přístroje BUS v kontaktu technologií (např. ventil topení);
konce vedení by měly být vzdáleny od uzemněných součástí a jiných konců vedení co
možná nejvíce;
-od hromosvodu a jiných částí, které mohou vést dílčí bleskové proudy, musí být
dodržena dostatečná vzdálenost s.
V praxi dodržení těchto dílčích náročných požadavků mnohdy není možné, protože to
neumožňuje stavební připravenost instalace. Aby se zaručila bezpečná funkce instalace
EIB, musí se provést opatření v ochraně před bleskem a přepětím dle těchto zásad:
instalace přepěťových ochran u přístrojů BUS, které jsou připojeny ke dvěma různým
sítím (síťnn a sběrnice BUS – rozváděč EIB, dvě sběrnice BUS – liniový a zónový člen);
instalace přepěťových ochran u přístrojů BUS, které jsou galvanicky spojeny s kovovým
potrubím.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Evropské instalace BUS (EIB)

Požadavky na systémy elektrické instalace EIB s ohledem na
ochranu před bleskem a přepětím

Obr. 2 Zobrazení instalačních smyček
vodovodní potrubí

síť nn (230 V)

EP

SN

SN

sběrnice Bus

TLN
sběrnice Bus

U
smyčka
sběrnice Bus – síť nn (230 V)
přes U a SN
Lit.: ZVEI/ZVEH

U
smyčka
sběrnice Bus – vodovodní potrubí
přes U - SN - EP

U přístrojů, které jsou připojeny ke dvěma různým sítím je nutno dbát na to, aby
byly vždy osazeny svodiče přepětí na obou sítích (obr. 3). Svodiče přepětí pro
sítě nn by měly být zkoušeny dle ČSN EN 61643-11 typ 2 (třídy C) a ochranná
úroveň by měla být nižší než 2 kV, např. DEHNguard DG TN 230.
Přepěťové ochrany musejí splňovat určité předpoklady na ochranu a
odolnost přístrojů EIB:
- jmenovitý impulsní proud min. 5 kA (vlny 8/20);
- ochranná úroveň pod 2 kV (žíla-zem).
Svodiče přepětí BUS mají stejné rozměry jako připojovací svorky specifikované
pro systémy EIB.

Pozn.: U – účastník
SN – silové napájení
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Obr. 3 Instalace svodičů přepětí

síť nn
230/400 V

Ochrana před bleskem a přepětím v systémech EIB v praxi

silové napájení
binární výstup
binární vstup
(liniový / zónový člen)

DEHNguard DG TN 230

BUStector BT 24

Pro snadnější optické rozlišení je přepěťová ochrana BUStector BT 24 v barvě modré
(obr. 4), pro systémy KNX. Jmenovité napětí přepěťové ochrany je 24 V, jmenovitý proud
6 A, jmenovitý impulsní proud 5 kA (pro kategorii C2), ochranná úroveň 500 V (pro
kategorii C3).

sběrnice Bus

Na obrázku č. 5 je zobrazen areál firmy, který tvoří komplex budov a vrátnice (umístění
vizualizace). Vzdálenost vrátnice je od komplexu cca. 50 m. Sběrnice BUS je instalována
mezi těmito budovami a tím, že překračuje hranice objektu, je nutno respektovat ochranná
opatření před bleskem.

Shrnutí
Při projektování a instalaci komplexního systému elektrické instalace EIB je
nevyhnutelné, aby projektanti a montážní firmy zajistili vhodnými opatřeními, zajištění
respektování odolnosti přístrojů EIB. Odolnost nesmí být překročena. Pokud dojde k
úderu blesku do inteligentní budovy nesmí být ohrožen řádný provoz celého systému. To
zajistí odpovídající opatření a přístroje.

Lit.: ZVEI/ZVEH
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Obr. 4 BUStector k ochraně sběrnice Bus v rozváděči EIB
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Obr. 5. Instalace svodičů bleskového proudu a svodičů přepětí

vrátnice

inteligentní budova
napájecí kabel

rozváděč EIB
rozváděč EIB

sběrnice Bus

Lit.: ...
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Příklad řešení pro BLITZDUCTOR® CT
systémová technika
1. Proč má být chráněna ?
Zajištění provozuschopnosti automatizační linky ve výrobě. Ztráty způsobené výpadkem
výroby nemohou být akceptovány.

Ochrana před bleskem a
přepětím
pro systémovou techniku s
BLITZDUCTOR®em CT

Co je nutno udělat :

•
•

zmapovat výrobní linku
zrevidovat uzemnění a vnější ochranu před bleskem

2. Kde má být chráněna ?
Ochrana před bleskem a přepětím má být provedena ve více stupních, protože i uvnitř
budovy musíme počítat s rušivými vlivy. Automatizační systémová technika je prostorově
oddělena od vstupu budovy.
Co je nutno udělat :

© 2005 DEHN + SÖHNE

•
•
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provést důsledně koncepci zón bleskové ochrany
navrhnout umístění přepěťových ochran
© 2005 DEHN + SÖHNE
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systémová technika

Příklad řešení pro BLITZDUCTOR® CT
systémová technika

3. Co má být chráněno ?

5. Jaký impulsní proud je potřebný ?

Ochrana stíněného 2 drátového vedení PROFIBUS-DP s maximální rychlostí přenosu Vs=12
MBit/s.
Co je nutno udělat :

• použít přepěťovou ochranu pro PROFIBUS-DP (2 drátové) až do 12 MBit/s
• výběr dle tabulky katalogu UE 2004 str. 134
4. Jaký způsob připojení bude použit ?

Co je nutno udělat :

Jsou-li v rozváděčích použité nosné lišty TS 35, je upřednostněna montáž přístrojů na tyto
lišty. Na vstupu do budovy je k dispozici hlavní ekvipotenciální přípojnice H EP, na kterou
bude připojeno stínění kabelu, uzemnění a stínění objektu.
Co je nutno udělat :

•
•

instalace svodičů bleskového proudu na rozhraní LPZ 0A-1
zkušební impulsní proud …kA (10/350)
instalace svodičů přepětí na rozhraní LPZ 1-2
jmenovitý impulsní proud …kA (8/20)

výběr přepěťových ochran pro montáž na nosnou lištu TS 35
vyřešit připojení stínění k H EP
BULLETIN IP ILPC 2007
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Ochrana před bleskem a přepětím
systémové techniky

6. Jaký musí být ochranný účinek stínění ?

LZP 0A

LPZ 1

vedení
překračující
hranice budovy

LPZ 2

2
periferní
vstupy a A E
výstupy

BCT MD HF 5

Co je nutno udělat :

2

2

3 OUT 4

1 IN 2

10 kA
(8/20)
EP

1 IN 2

BCT MD HF 5

BCT B 110
1 IN 2

Blitzductor CT
Typ B 110

koordinačním kódem:

XX X

KK: XX X
pro svodič bleskového proudu
KK: X 2 nebo X 1 pro svodič přepětí

3 OUT 4

• instalace energeticky koordinovaného svodiče s

BULLETIN IP ILPC 2007

snímač

SPS

3 OUT 4

Blitzductor CT
Typ MD/HF 5
Art.Nr.: 919 570

V příručce systémové techniky je uvedeno, že použité prvky mají
mít odolnost proti impulsním přepětí třídy 2 podle IEC 61000-4-5
(tzn. zkušební napětí naprázdno 1 kV).

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Blitzductor CT
Typ MD/HF 5
Art.Nr.: 919 570

Příklad řešení pro BLITZDUCTOR® CT
systémová technika
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X 1
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X 1

•
•

Prvky periferního automatizačního systému, které spolu vzájemně komunikují přes
BUS –linku, jsou umístěny v různých budovách jednoho areálu. Tyto budovy mají vnější
ochranu před bleskem.

2,5 kA
(10/350)

k další technologii

H EP

14.06.02 / S1706_p
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Prostředí s nebezpečím výbuchu

Obr. 1 Zatřídění nevýbušného elektrického zařízení
do koncepce zón bleskové ochrany

Koncepce ochrany před bleskem
Pro instalace měření regulace (MaR) jsou stále častěji používány jiskrově
bezpečné obvody a jiskrově bezpečná zařízení v ochraně před výbuchem. Tento
typ ochrany se nedá použít pro silová zařízení. Na základě potřebné, velmi
vysoké pohotovosti systémů a vysokých požadavků na bezpečnost v prostředích
s nebezpečím výbuchu, byly rozděleny následné prostory do zón bleskové
ochrany LPZ 1 a LPZ 2 (obr. 1):
vyhodnocovací přístroje na velínu (LPZ 2);
převodník teploty na nádrži (LPZ 1);
vnitřní prostor nádrže (LPZ 1).
Na základě koncepce zón bleskové ochrany dle ČSN EN 62305 musí být na
všechna vedení v místě přechodu ochranných zón instalovány odpovídající
přepěťové ochrany.

(Ex) ZÓNA 2

(Ex) ZÓNA 0

(Ex) ZÓNA 1

BCT

BCT

Pozn.: BCT – BLITZDUCTOR® CT

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Hromosvod

Hromosvod

Vnější ochrana před bleskem jsou všechna vnější stávající zařízení objektu určena
k zachycení a svedení bleskového proudu do uzemňovací soustavy. Hromosvodní
ochrana pro prostředí s nebezpečím výbuchu odpovídá běžným požadavkům ochranné
úrovně LPL II (LPS II – systému ochrany před bleskem). V odůvodněných případech, při
zvláštních podmínkách (zákonné předpoklady) nebo při výsledku rizika škod dle EN
62305-2 (v přípravě) mohou vzniknout odchylky. Následné požadavky se zakládají vždy na
ochranné úrovni II. Jako u každé hromosvodní ochrany musí být i zde dodržena
dostatečná vzdálenost s.
Vyrovnání potenciálů mimo prostory s nebezpečím výbuchu
Instalace svodičů přepětí na síti nn a telekomunikačních vedeních mimo prostory
s nebezpečím výbuchu nevykazují žádné zvláštnosti oproti jiným aplikacím. V této
souvislosti musí být instalovány svodiče bleskových proudů (vlny 10/350 μs) na
přechodech ochranných zón LPZ 0A a 1 příslušných vedení. Svodiče přepětí různých typů
(Typ 1, 2, 3) musí spolu vzájemně koordinovat. Se svodiči firmy DEHN + SÖHNE je toto
zajištěno.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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(Ex) ZÓNA 1,2 čidlo 1)
převodníku TH02
BLITZDUCTOR® CT

1

3

MD / Ex
2

signální vedení

2

4

délka vedení
max. 1 m
min. 4

mřížové vyrovnání potenciálů
1)

izolační pevnost > 500 V AC
je potřeba důsledně dodržet vyrovnání potenciálů a uzemnění
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Přepěťové ochrany pro jiskrově bezpečné obvody

prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex)
– obvod MaR v provedení Ex(i)

MD / Ex
4

Ve všech prostředích s nebezpečím výbuchu je nutno provést důsledné
vyrovnání potenciálů. Také nosníky budovy, potrubí a nádrže musí být
zahrnuty do vyrovnání potenciálů tak, aby se zabránilo v případě poruchy
napěťovým rozdílům. Uzemňovací přívody vyrovnání potenciálů musí být
zajištěny před samovolným uvolněním (zvláštním způsobem a provedením,
např. pérovými podložkami). Vyrovnání potenciálů je nutno projektovat,
montovat a revidovat dle EN 62305-3, 4 (v přípravě). Při instalaci svodičů
přepětí je nutno dimenzovat průřez uzemňovacího svodu minimálně 4 mm2
v mědi (obr. 2).

Prostředí s nebezpečím výbuchu

(Ex) ZÓNA 0

převodník TH02 1) BLITZDUCTOR® CT
3
1

Vyrovnání potenciálů

© 2005 DEHN + SÖHNE

Obr. 2 Instalace svodičů přepětí v jiskrově bezpečných
obvodech MaR a zařízení v provedení Ex
normální prostředí
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mm2

Zóny bleskové ochrany a (Ex) zóny (v prostředích s nebezpečím výbuchu) by měly být
spolu ve shodě již při projektování. To má za následek, že požadavky na instalaci svodičů
přepětí na rozhraních zón bleskové ochrany a zón v prostředích s nebezpečím výbuchu
musí být shodné. Tím bylo přesně definováno místo instalace přepěťových ochran na
rozhraní zón LPZ 0B a 1. Bude zabráněno vniknutí nebezpečných přepětí do (Ex)
ochranných zón 0 nebo 20, protože impulsní proud je sveden již dříve. Také se tím
podstatně zvýší provozní pohotovost převodníku teploty. Dodatečně musí být splněny
požadavky dle ČSN EN 60079-14:

- instalace svodičů přepětí s minimální schopností svádění 10 impulsů o
vrcholové hodnotě 10 kA (8/20 μs) bez poruchy nebo omezení funkce
přepěťové ochrany;
- instalace přepěťové ochrany do kovového, stíněného krytu a uzemnění
vodičem Cu o průřezu minimálně 4 mm2;
- instalace vedení mezi svodičem a technologickým zařízením do kovové
trubky, která bude na obou stranách uzemněna nebo použitím stíněného
vedení o maximální délce 1 m.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Prostředí s nebezpečím výbuchu

Přepěťové ochrany pro jiskrově bezpečné obvody

Kritéria výběru svodičů přepětí pro jiskrově bezpečné obvody

Řídicí systém SPS na velínu je definován v koncepci zón bleskové ochrany
jako LPZ 2. Svodič přepětí BLITZDUCTOR CT, BCT MOD MD EX 30
(obr. 3, 4) bude instalován na odcházející vedení převodníku teploty na
přechodu zón LPZ 0B a 1. Tento svodič má stejnou schopnost svádění
impulsních proudů jako svodič umístěný na nádrži. Musí být umístěn také
na druhém konci vedení překračující hranici budovy. Za svodičem bude
umístěna ochranná bariéra. Bariéra bude propojena s řídícím systémem
(LPZ 2) stíněným vedením, které bude na obou koncích uzemněno (na
jednom konci vedení uzemnění přes bleskojistku). Na rozhraních zón
LPZ 1 a 2 již nebude potřeba žádný svodič, protože očekávané
elektromagnetické rušení již bude silně utlumeno stíněním.

© 2005 DEHN + SÖHNE

Na příkladu převodníku teploty TH02 bude vysvětleno, které body musí být dodrženy při
výběru svodičů přepětí (tab. 1).

Typ ochrany jiskrově bezpečné kategorie ia nebo ib?
Převodník a přepěťová ochrana jsou instalovány v (Ex) zóně 1 tak, aby ochranná úroveň ib
byla dostatečná pro proudovou smyčku 4-20 mA. Instalované svodiče přepětí
BLITZDUCTOR CT, DEHNconnect splňují certifikaci podle kategorie ia (přísnější
požadavky) a jsou také vhodné pro aplikace v kategorii ib.

Izolační pevnost zařízení
Aby nedocházelo ke zkreslování měření unikajícími proudy, se často signály senzorů
oddělují z nádrží galvanicky. Převodník má izolační pevnost ≥ 500 V (AC) mezi jiskrově
bezpečným proudovým okruhem 4-20 mA a uzemněným senzorem teploty. Zařízení je tím
považováno za neuzemněné. Instalace přepěťových ochran nesmí mít vliv na tuto
skutečnost. Má-li převodník izolační pevnost < 500 V (AC), pak je považován jiskrově
bezpečný obvod za uzemněný. V takovém případě musí být použity přepěťové ochrany,
jejichž ochranná úroveň při jmenovitém impulsním proudu 10 kA (8/20 μs) leží pod izolační
pevností „uzemněného“ převodníku, např. Up ≤ 35 V (žíla/zem).
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Kritéria výběru svodičů přepětí pro jiskrově bezpečné obvody

Tab. 1 Příklad - převodník teploty
v jiskrově bezpečném okruhu

Dovolené maximální hodnoty pro Lo a Co

technická data

převodník TH02

přepěťová ochrana
BCT MOD MD Ex 30

místo instalace

zóna 1

zóna 1

typ ochrany

ib

ia

napětí

Ui max. = 29.4 V DC

Uc = 34.8 V dc

proud

Ii max. = 130 mA

IN = 500 mA

frekvence

f HART = 2200 Hz, kmitočtově modulovaná f G = 6 MHz

Před uvedením jiskrově bezpečného obvodu do provozu musí být doložen doklad o
jiskrové bezpečnosti. Zde musí zdroje nahromaděné energie, převodníky, použité kabely
rovněž přepěťové ochrany splňovat podmínky jiskrové bezpečnosti. Případně je nutno vzít
v potaz indukčnosti a kapacity přepěťových ochran. Svodiče přepětí od firmy DEHN +
SÖHNE typ BCT MOD MD EX 30 (obr. 3, 4) jsou podle prohlášení o shodě PTB 99 ATEX
2092 vnitřní kapacity a indukčnosti zanedbatelné a nemusí se na ně při návrhu brát zřetel.

Maximální hodnoty napětí Ui a produ Ii

Chráněný jiskrově bezpečný převodník má dle technologických dat pro použití v prostředí
s nebezpečím výbuchu maximální napájecí napětí Ui a maximální zkratový proud Ii.
Provozní napětí svodiče Uc musí být minimálně tak vysoké jako maximální napětí
naprázdno zdroje nahromaděné energie. Také jmenovitý proud svodiče musí být
minimálně tak vysoký jako očekávaný zkratový proud Ii převodníku. Při odchýlení od
těchto rámcových podmínek dimenzování svodiče může být svodič přetížen a tím odpojen
nebo dojde nedovoleným zvýšením teploty ke zrušení jiskrově bezpečného obvodu.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Prostředí s nebezpečím výbuchu
Kritéria výběru svodičů přepětí pro jiskrově bezpečné obvody
Koordinace přepěťových ochran s koncovým zařízením
Signální vstupy řídicích a inteligentních zařízení musí být zkoušeny napěťovým impulsem
mezi žílami a zemí (podélné přepětí). Metody a tvary vlny jsou popsány v normě ČSN EN
61000-4-5. Vždy podle amplitudy zkoušeného impulsu bude zkoušenému koncovému
zařízení z hlediska odolnosti před rušením přiřazena třída 1-4. Třída 1 znamená nejnižší a
třída 4 nejvyšší odolnost. Při ohrožení bleskem a přepětím musí být omezeny rušivé
impulsy (napětí, proudy a energie) na určitou hodnotu, která leží pod odolností koncových
zařízení. Koordinační kód X/1 (obr. 5) přepěťové ochrany vyjadřuje přímý vztah k odolnosti
koncového zařízení. Číslo 1 - popisuje požadovanou třídu koncového zařízení a X schopnost svádět svodičem impulsní proudy o velikosti 10 kA (8/20 μs).

zkoušeno dle

Atex, CE

Atex, CE, IEC 61643-21

izolační pevnost 500 V

ano

ano

vnitřní kapacita Ci

Ci = 15 nF

zanedbatelně malá

vnitřní indukčnost Li

Li = 220 µH

zanedbatelně malá

impulsní odolnost

dle NE 21, např.: 0.5 kV žíla/žíla;
1 kV žíla/zem

impulsní proud 10kA (8/20µs),
koordinační kód (X/1)
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Obr.3 BLITZDUCTOR® CT
BCT MOD MD EX 30
universální ochrana:

provozní parametry:

• rozhraní 4-20 mA

provozní napětí:
max. 34,8 V

• protokoly FSK
• PROFIBUS-PA (FISCO)

jmenovitý proud:
max. 500 mA

• jiskrově bezpečný obvod Ex(i)

Shrnutí
Nebezpečí, která vznikají na chemických nebo petrochemických zařízeních v důsledku
působení blesku a z toho vyplývající elektromagnetické záření, jsou obsažena
v příslušných směrnicích a normách. Při projektování a realizaci koncepce zón bleskové
ochrany pro takováto zařízení budou minimalizována rizika od jiskření (přímého výboje
blesku) nebo výboje způsobeného rušivým přepětím. Tímto bude dosaženo technicky
bezpečného a ekonomického řešení. Použité přepěťové ochrany musí splňovat nejen
požadavky z hlediska ochrany před výbuchem (koordinace s koncovým zařízením), ale
také požadavky provozních parametrů obvodů MaR.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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mezní frekvence:
max. 6 MHz
zvýšení odporu
smyčky o 3,6 Ω

instalace na
rozhraní LPZ 0B/2

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Obr. 4 Ochranný modul
BCT MOD MD EX 30

Obr. 5 DEHNconnect
typ DCO RK MD EX 24

elektrické funkce

kompaktní ochrana

schopnost svádět impulsní
proudy a ochranná úroveň:
• impulsní proud:
10 kA (8/20 µs) na žílu
• izolační pevnost 500 V (AC)
mezi signální žílou a zemí

Vnitřní kapacita
a vnitřní indukčnost
jsou zanedbatelné
a nemusí být při
posuzování jiskrové
bezpečnosti na ně
brán zřetel.

pro jiskrově bezpečné obvody

uzemnění přes lištu

Ui = Uc = 33 V DC

prohlášení o shodě

prohlášení o shodě
PTB 02 ATEX 2019
II 2 (1) G EEx ia IIC T6

Ii = IN = 500 mA

zvýšení odporu smyčky
o 3,6 Ω

Li a Ci
zanedbatelně malé

impulsní proud 10 kA (8/20)

BULLETIN IP ILPC 2007
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Yellow / Line
BLITZDUCTOR CT Ex (i), příklad použití
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provozní parametry

šířka jen 6 mm

PTB 99 ATEX 2092)

© 2005 DEHN + SÖHNE

koordinační kód X/1
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Yellow / Line
DEHNconnect RK Ex (i), příklad použití

27.05.04 / S4106
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DEHNpipe
DPI MD EX 24 M 2

Yellow / Line
DEHNpipe Ex (i), příklad použití

pro jiskrově bezpečné obvody

Dvoudílná konstrukce ochrany umožňuje
připojovat měřící kabel běžným způsobem. Vnitřní
vodiče se připojí k chráněnému čidlu, ochranný
obvod je tedy zapojen přímo do vedení, čímž se
dosahuje vysokého stupně energeticky
zkoordinovaní ochrany. Svodič přepětí chrání
vnitřní obvody čidla před nebezpečnými přepětími
důsledně, neboť poruchový proud vyvolaný
přepětím je odváděn přes pouzdro, a nikoliv přes
vnitřní obvody čidla.

impuls. proud 10 kA (8/20)

prohlášení o shodě
PTB 03 ATEX 2088
II 2 (1) G EEx ia IIC T4/T5/T6

jmenovitý proud: max. 500 mA
provozní napětí:
max. 34,8 V

splňuje
požadavky FISCO

mezní frekvence:
max. 7 MHz
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BULLETIN IP ILPC 2007

27.05.04 / S4105_b

27.05.04 / S4108

Vývodkami a těsnícími kroužky
se dosáhne krytí IP 67
(venkovní prostředí).
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Termíny
Zkušební bleskový impulsní proud Iimp
• Vrcholová hodnota zkušební vlny proudu z impulzního
generátoru 10/350 μs, která simuluje první výboj blesku
v přírodních podmínkách. Plocha daná vlnou 10/350
vyjadřuje náboj, který musí přepěťová ochrana svést při
průchodu bleskového proudu. Tuto hodnotu náboje jsou
schopny svést jen přepěťové ochrany na bázi jiskřiště.
Jmenovitý impulzní proud Isn
• Vrcholová hodnota impulzního proudu 8/20 μs, která
simuluje spínací přepětí nebo vzdálené výboje blesku
v přírodních podmínkách. .

Výklad hlavních
parametrů přepěťových
ochran

BULLETIN IP ILPC 2007
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1

(kA)
tvar vlny µs
proud

100

8/20

Iimp=100 kA

Isn=15 kA

W/R J/Ω

80

2

10/350

Q As
I

3
8/20
Isn= 5 kA

50

0,27

0,1

2,5·106

2,75·103

0,4·103

Norma
ČSN EN 61643-11
EN 62305

60

1

50
40

20

2
3
80

200

600

350

t
© 2002
2005 DEHN + SÖHNE
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Porovnání vrcholových hodnot vln zkušebních proudů
pro vlny 10/350 µs a 8/20 µs při stejném náboji Q

Srovnání zkušebních vln

BULLETIN
Red / LineIPUrsachen
ILPC 2007

800

jmenovitý impulzní proud (8/20 µs) v kA

© 2005 DEHN + SÖHNE

25

20

15

10

5

0

0,1

0,2

0,3

916.ppt / 13.04.2000 / KK
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•

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0
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12.06.02 / S1150

Zatížení pojistek následnými proudy –
nízká schopnost omezení následných proudů
2

Následný proud Ifi

•
•

0,5

(µs)

Termíny
•

0,4

zkušební impulzní proud (10/350 µs) v kA

1000

Následný proud je síťový proud, který může protéci obvodem
následkem zapálení přepěťové ochrany na bázi jiskřiště. Velikost a
doba trvání následného proudu je závislá od místa jištění, možného
zkratového proudu a proudového omezení.
Ifi ... možný následný proud, závislý na použité přepěťové ochraně.
Pro ověření schopnosti přepěťových ochran zhášet následné proudy
je důležité simulovat při zkouškách přerušení obvodu v celém
rozsahu sinusového průběhu napětí. Přitom nesmí dojít k vybavení
předřazeného jištění.
V novém DEHNventilu použitá technologie RADAX-flow omezuje
následné proudy ze sítě nn až do hodnoty 50 kAeff, přitom nedochází
k vybavování předřazených pojistek od 32 A.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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vybavení pojistek následným proudem (If)
⇒ přerušení napájení

1

zapálení jiskřiště (bez omezení
následných proudů) bleskovým
proudem nebo přechodným přepětím

Ιf
impulsní proudy Iimp

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Zatížení pojistek následnými proudy
příklad DEHNventil®
If

Zi

U0 - u
= —————
Z L + ZE + Z i

If

U0

63 A

u/V

F1

ZL

Stanovení: selektivity pojistek

400 síťové
200 napětí

63 A

0

u

100 A

*

Uo

-200

0

**

pojistky 1

5

10

15

25 t/ms

20

i2

*

všeobecně platí:

***

tavná hodnota

I 2t s = f (Ip)

zhášecí hodnota

I 2t L = f (Ip , Un , cos ϕ )

***

pojistky 2

následný proud If

ts

prospektivní
zkratový
proud Ikpros

40
20

*

tA

tL

modrá plocha je menší než oranžová
t

t

*

tA

Příklad:

***

63 A

100 A

I 2t L = 10300A2 s

0

10

5

15
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©
© 2002
2005 DEHN
DEHN ++ SÖHNE
SÖHNE

22.07.03 / 2545_c

Chování pojistek během působení
bleskového proudu 10/350 µs

>

vypínací hodnota
pojistek 2

I 2t s (pojistky 1)

>

I 2t A (pojistky 2)

Pozn. rozlišení barev *
oranžová
** fialová
*** modrá

I 2t A = 18000A2 s

25 t/ms

20

***

tavná hodnota
pojistek 1

I 2t s = 7700A2 s

I 2t s = 24000A2 s

0

2005 DEHN + SÖHNE
© 2002

***
I 2 tA

0
15 t/ms

správný návrh selektivity jištění:

i2

**
I 2 t s I 2 tL

i/kA

cíl omezení následného proudu
u = Uo

10

63 A

***

-400

ZE

i/kA
0,5

napětí na
oblouku u

19.08.03 / 2879_e
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Spolupráce DEHNventilu® s pojistkami gL / gG

jmenovitý proud /
velikost pojistek
250A/1

22 kA

200A/1

20 kA

160A/00
9,5 kA

100A/C00

tavení

exploze 75 kA

tavení

exploze 70 kA

exploze

50 kA

exploze

0

10

oblast 1
© 2005 DEHN + SÖHNE

20

30

100 000

8 kA
40

oblast 2

50

60

70

80

90

100 I [kA]

oblast 3

63A
63A

10 000

40A
40A
32A
32A
1 000

tavný integrál I²t [A² • s]
nepřerušovaných pojistek
Uc=255 V

DEHNventil®

16A
16A

žádný následný proud

* viz ČSN EN 60269-1

100
0,1

1
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2002 DEHN + SÖHNE
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Termíny

přepěťová ochrana
s nižším proudem

100A
100A

15 kA

1,7 kA exploze

20A/C00

NH-gG
NH-gG
pojistky nn
nn
pojistky
napětí
napětí
jmenovitý proud
proud
jmenovitý

250A
250A

20 kA

4 kA exploze

35A/C00

tavný integrál I²t hodnota*
I² • t [A² • s]

25 kA

5,5 kA exploze

63A/C00

1351_a

tavení

25 kA

10

100

prospektivní
zkratový proud [kA]
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Termíny

Zkratová odolnost
• Zkratová odolnost souvisí především s tepelnou a
mechanickou
• odolností vnitřních i vnějších obvodů přepěťové ochrany
tak, aby nevzniklo žádné nebezpečí pro osoby a zařízení.
• Předjištění přepěťové ochrany musí odpojit přepěťovou
ochranu od sítě dříve, než by došlo k
• poškození přepěťové ochrany zkratovým proudem nebo
ke vzniku požáru.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Parametry zkoušky výdržné zkratové odolnosti
dle ČSN EN 61643-11, EN 61643-11
neovlivněný zkratový proud
Ip ( kA )

ztrátový činitel
cos ϕ

Ip ≤ 1,5
1,5 < Ip ≤ 3,0
3,0 < Ip ≤ 4,5
4,5 < Ip ≤ 6,0
6,0 < Ip ≤ 10,0
10,0 < Ip ≤ 20,0
20,0 < Ip ≤ 50,0
50,0 < Ip

© 2005 DEHN + SÖHNE

0,95
0,9
0,8
0,7
0,5
0,3
0,25
0,2
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Třídy svodičů Yellow / Line
Co nového přináší uživateli označení třídy svodičů?
• propustnost přepěťové ochrany
• jaké místo nasazení je smysluplné
• energetickou koordinaci
• ochrannou úroveň
(omezení energie)

Třídy svodičů
Yellow / Line

Poznámka :
Samozřejmě při neopomenutí
ostatních parametrů zařízení
jako je proud , napětí, frekvence a typ konektorů.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Třídy svodičů Yellow / Line
Jakou zátěž musí most vydržet?

BULLETIN IP ILPC 2007

13.01.06 / 4513_a

Třídy svodičů Yellow / Line
a jejich ohrožení, (8/20) nebo (10/350)
kA
EMV (x 1)
2,5

Spínací přepětí

(x 10)

Nepřímé účinky blesku

2

Přímé účinky blesku

(x 100)
(x 2500)

1,5
1

x 10

x 10

x 25

0,5

Až 2500 x více než je váha zátěže !
20 µs
© 2005 DEHN + SÖHNE
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13.01.06 / 4513_b

100 µs
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I (A)

350 µs
BULLETIN IP ILPC 2007

13.01.06 / 4513_c

Třídy svodičů Yellow / Line
význam označení třídy svodičů-

Třídy svodičů Yellow / Line
a jejich ohrožení, (8/20) nebo (10/350)
kA

propustnost přepěťové ochrany
2,5

TYPE 1
2
1,5

TYPE 2

1

TYPE 3

0,5

TYPE 4
20 µs
© 2005 DEHN + SÖHNE

100 µs

350 µs
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I (A)
13.01.06 / 4513_d

Puzzle zobáček +
Je integrovaný člen
pro koordinaci
s dalším svodičem přepětí
(Puzzle vybrání)
© 2005 DEHN + SÖHNE

Puzzle vybrání
Svodič je koordinován
s předchozím svodičem,
(Puzzle zobáček +)
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Impulsní odolnost
koncového zařízení dle
IEC 61000-4-5

13.01.06 / 4513_e
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Třídy svodičů Yellow / Line
příklady a jejich význam.

Význam značek u svodičů Yellow / Line
Ochranná úroveň pro koncová zařízení P1 - P4 (IEC 61000-4-5)
značka

Ochranné působení

P1

příklady

třídy svodičůznačka Y/L

univerzální

význam

Svodič bleskových proudů. Je ochranné působení
dostatečné? Není koordinován s následujícím svodičem!

pro koncové přístroje
s vylepšenou odolností

P2

Svodič přepětí s ochranou pro koncové zařízení.
Lze předřadit svodič bleskových proudů.

P3
P4

pouze pro velmi robustní
zařízení

Žádná značka

Svodič bleskových proudů. Je ochranné působení
dostatečné? Je koordinován s následujícím svodičem.

bez deklarovaných
vlastností

Kombinovaný svodič. Svodič bleskových proudů s
ochranou koncového zařízení.

V jednotlivých případech může být odolnost koncových zařízení odlišná !
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Kombinovaný svodič Typ 1
DEHNventil: úspěšná historie

Nová řada Red / Line
Typ 1 – DEHNventil® modular (třípólový a čtyřpólový)
DEHNventil® M
DV M TNC 255 / (FM)
951 300 / (951 305)

DEHNventil®
modular
2006

DEHNventil® M
DV M TNS 255 / (FM)
951 400 / (951 405)

DEHNventil®
2001

DEHNventil® M
DV M TT 255 / (FM)
951 310 / (951 315)

DEHNventil®
1983

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Nová řada Red / Line
Typ 1 – DEHNventil® modular (dvoupólový)

04.04.06 / 5095_a
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Nová řada Red / Line
Typ 1 – DEHNventil® modular

DEHNventil® M
DV M TN 255 / (FM)
951 200 / (951 205)

• koordinovaný svodič bleskového proudu
se signalizací
• svodič dle ĆSN EN 61643-11:
• max. přípustné napětí UC AC :
• jmen. impuls. proud Iimp:
• maximální impuls. proud In:
• ochranná úroveň Up:

DEHNventil® M
DV M TT 2P 255 / (FM)
951 110 / (951 115)

Kontakt
dálkové signalizace (FM)

Typ 1 a 2 (třídy B a C)
255 V
50 kA (10/350)
25/50 kA (8/20)
≤ 1,5 kV

• schopnost přerušení následného proudu: 50 kA
• zkratová odolnost při max. předjištění: 50 kA
• nevybavení pojistek od 35 A gL/gG až do 50 kA
• příslušenství - výměnné moduly:
Î DV MOD 255
obj.č. 951 001
Î DV MOD NPE 50 obj.č. 951 050

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Nová řada Red / Line
značka výrobků DEHNventil® modular

© 2005 DEHN + SÖHNE

Nová řada Red / Line
značka výrobků DEHNventil® modular

Nízká ochranná úroveň =
ochrana koncového zařízení

Jednoduchá výjmutí
ochranných modulů

Schopnost svádět
bleskové proudy =
instalace ve třídě
LPS I, II, III, IV

... blokační tlačítko

Kódování
základního dílu
a ochranného modulu =
bezpečné použití

Umělohmotné uchycení =
rychlá montáž

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Nová řada Red / Line
značka výrobků DEHNventil® modular
Bez unikových proudů
ukazatele provozu
a poruchy
všech ochranných obvodů

© 2005 DEHN + SÖHNE

Nová řada Red / Line
Typ 2: DEHNguard® modular (třípólový a čtyřpólový)
DEHNguard® M
DG M TNC 275 / (FM)
952 300 / (952 305)

Bezpotenciálový
přepínací kontakt
dálkové signalizace FM

DEHNguard® M
DG M TNS 275 / (FM)
952 400 / (952 405)

Bez únikových proudů
ochranného zapojení =
instalace před elektroměrem,
armádní technika

DEHNguard® M
DG M TT 275 / (FM)
952 310 / (952 315)

BULLETIN IP ILPC 2007

Nová řada Red / Line
Typ 2: DEHNguard® modular (dvoupólový)
DEHNguard® M
DG M TN 275 / (FM)
952 200 / (952 205)

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Nová řada Red / Line
Typ 2: DEHNguard® modular (jednopólový)
DEHNguard® S
DG S 275 / (FM)
952 070 / (952 090)

DEHNguard® M
DG M TT 2P 275 / (FM)
952 110 / (952 115)

DEHNgap C S
DGP C S / (FM)
952 030 / (952 035)
DEHNgap C S
DGP C MOD
952 060

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Vlastností řady výrobků: DEHNguard® modular
Î

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Vlastností řady výrobků: DEHNguard® modular

Vysoký výkon varistorových svodičů
- jmenovitý impulsní proud In (20x) = 20 kA (8/20µs)
- maximální impulsní proud Imax (1x) = 40 kA (8/20µs)
- nízká ochranná úroveň při In
= 1,25 kV

Î

Termodynamické odpojovací zařízení =
vysoká spolehlivost přístrojů

Î

Energetická koordinace
pro řadu výrobků Red/Line

Î

Ukazatel provozu / funkce a poruchy
všech obvodů

Î

5 specifikovaných použitých variant zapojení
s a bez kontaktu dálkové signalizace
= 10 typů přístrojů

Î

Typy s FM: hlídání všech ochranných obvodů
bezpotenciálovým přepínacím kontaktem
pro centrální dálkovou signalizaci

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Nová řada Red / Line
Typ 3: DEHNrail® modular (jednopólový)

DEHNventil®
pro zapojení před elektroměrem bez signalizace

DEHNrail M
DR M 2P 255 / (FM)
953 200 / (953 205)

• koordinovaný svodič bleskového proudu
Î třípólový

DEHNrail M
DR MOD 255
953 010

Î

DV TNC SN 1501 obj.č. 900 373 / S
obj.č. 900 374 / S
obj.č. 900 375 / S

Î čtyřpólový DV TNS SN 1502
Î čtyřpólový DV TNS SN 1503

Typ:
obj.č.:

DV TNC SN 1501
900 373 / S

Typ:
obj.č.:

DV TNS SN 1502
900 374 / S

Typ:
obj.č.:

DV TT SN 1503
900 375 / S

Jmenovitý proud 25 A

• svodič dle ĆSN EN 61643-11:
• max. přípustné napětí UC AC :
• souhrnný jmen. impuls. proud Iimp:
• maximální impuls. proud In:
• ochranná úroveň Up:

• schopnost přerušení následného proudu:
• koordinace s pojistkami

© 2005 DEHN + SÖHNE
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DBM 1 255 S
900 220

BULLETIN IP ILPC 2007

Svodič přepětí typu 2 (třídy C) DEHNguard
pro sběrnicový systém BBA 60 mm

DEHNbloc Maxi S - technická data
typ:
obj.č.

• koordinovaný svodič bleskového proudu
Î jednopólový DBM 1 255 S

BBA 60 3P 275

obj.č. 900 220

„3-0“ – zapojení pro síť TNC

Typ 1 (třídy B)
255 V
25 kA (10/350)
25 kA (8/20)
≤ 2,5 kV
• schopnost přerušení následného proudu: 50 kA
• zkratová odolnost při max. předjištění: 100 kA
• svodič dle ĆSN EN 61643-11:
• max. přípustné napětí UC AC :
• jmen. impuls. proud Iimp:
• maximální impuls. proud In:
• ochranná úroveň Up:

Î DEHNsignal E 3 DSI E 3

Î BBA 60 3P 275

obj.č. 950 200

Î BBA 60 3P 275 FM

obj.č. 950 201

Typ 2 (třídy C)
230/400 V
20 kA (8/20)
30 kA (8/20)
≤ 1,5 kV
F D02 BBA (950 206)
• zkratová odolnost při max. předjištění: 50 kA
• svodič dle ĆSN EN 61643-11:
• max. přípustné napětí UC AC :
• jmen. impuls. proud In:
• maximální impuls. proud Imax:
• ochranná úroveň Up:
• maximální předjištění:

• příslušenství
obj.č. 910 631

osvědčené ochranné moduly
DEHNguard
s termodynamickým odpojovacím zařízením

přijímací modul

ÎLWL ST DSI

obj.č. 910 641

konektor pro světlovodný kabel

ÎLWL DSI 18M

obj.č. 910 642

zásuvný modul T 275 BBA

světlovodný kabel
BULLETIN IP ILPC 2007
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DEHNguard® T H 275 LI
s aktivním termodynamickým odpojovacím zařízením
a vícepólový svodič

• svodič dle ĆSN EN 61643-11:
• max. přípustné napětí UC AC :
• jmen. impuls. proud In:
• maximální impuls. proud Imax:
• ochranná úroveň Up:
• maximální předjištění:

obj.č. 950 160
obj.č. 950 170
obj.č. 950 150

Typ 2 (třídy C)
275 V
20 kA (8/20)

65 kA (8/20)

≤ 1,25 kV
160 A
• zkratová odolnost při max. předjištění: 20 kA
© 2005 DEHN + SÖHNE
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hlavní rozváděč

podružný rozváděč

koncové zařízení

obj.č. 950 120
příklad 1

Î jednopólový DG T H 275 LI
Î vícepólový pro systém TN-C
DG TNC H230 400 LI
Î vícepólový pro systém TN(C)-S
DG TNS H230 400 LI
Î vícepólový pro systém TT / TN-S
DG TT H230 400 LI

příklad 2

• v praxi ověřený jednopólový

obj.č.: 950 204

BULLETIN IP ILPC 2007

Výběr bleskového / kombinovaného svodiče
podle konkrétního případu

příklad 3

© 2005 DEHN + SÖHNE

Typ 1 (třídy B)
255 V
100 kA (10/350)
25 kA (8/20)
≤ 1,5 kV
50 kA
od 35 A gL/gG

DEHNventil M TNC
DV M TNC 255

obj.č. 951 300

DEHNbloc Maxi
DBM 1 255

obj.č. 900 025

DEHNbloc
DB 1 255 H

obj.č. 900 222

© 2005 DEHN + SÖHNE

příklad rodinného
domu bez
podružného rozváděče

Není potřeba
koordinačních
tlumivek!

15m
délka vedení
nebo DEHNbridge
DBR 35

obj.č. 900 121

DEHNguard S
DG S 275

obj.č. 952 070

DEHNguard S
DG S 275

obj.č. 952 070

DEHNflex A
obj.č. 924 389

DEHNflex A
obj.č. 924 389

DEHNflex M
obj.č. 924 396

BULLETIN IP ILPC 2007
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DEHNventil® doplnění ochranného prostoru Red / Line
DEHNguard M
PR
TNC obj.č. 952 300
TNS obj.č. 952 400

>5m
≤5m

koncové
zařízení

PR
DEHNguard M
TNC obj.č. 952 300
TNS obj.č. 952 400

HR

≤5m

BLITZDUCTOR®
další vývoj pro Vaše aplikace
koncové
zařízení

DEHNsafe obj.č. 924 370

>5m

BLITZDUCTOR® XT
2006

koncové
zařízení

BLITZDUCTOR® CT
1995

DEHNflex obj.č. 900 389

koncové
zařízení

>5m

DEHNventil M TNC obj.č. 951 300
TNS obj.č. 951 400

BLITZDUCTOR® KT
1984

koncové
zařízení

ISDN-Protector obj.č. 909 964

© 2005 DEHN + SÖHNE
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BLITZDUCTOR® XT
BXT ML4 B

BLITZDUCTOR® XT
BXT ML4 BE

Modul svodiče bleskového proudu
pro všechna použití.
Kombinovaný s následným
svodičem TYP 2.

Kombinovaný modul svodiče,
který šetří místo,
je určen pro ochranu 4 žil.

• Hlídání svodiče systémem LifeCheck
• 4-pólový
vyrovnání potenciálů bleskového proudu
• pro LPZ 0A-1 a vyšší

• Hlídání svodiče systémem LifeCheck
• Optimální ochranný účinek
pro 4 žíly
• Pro LPZ 0A-2 a vyšší

Typ
Obj.č.
Třída svodiče
UC
IL

Vyrovnání potenciálů
rovněž i nesymetrických rozhraní.

B 180
920 310

Typ
Obj.č.
Třída svodiče
UC
IL

180 V
1A
© 2005 DEHN + SÖHNE
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BE 5
920 320

BE 12
920 322

BE 24
920 324

BE 48
920 325

BE 60
920 326

BE 180
920 327

6V
0,5 A

15 V
0,5 A

33 V
0,5 A

54 V
0,5 A

70 V
0,5 A

180 V
0,5 A

© 2005 DEHN + SÖHNE

23.02.06 / 4529_g - HKR

BLITZDUCTOR® XT
BXT ML4 BD

BLITZDUCTOR® XT
BXT ML4 BC

Kombinovaný modul svodiče,
který šetří místo,
je určen pro ochranu 2 párů
symetrických rozhraní
s galvanickým rozhraním.

Kombinovaný modul svodiče
pro ochranu
až 4 uzemněných žil
pro celkové vyrovnání potenciálu.

• Hlídání svodiče systémem LifeCheck
• Optimální ochranný účinek
pro 2 páry
• Pro LPZ 0A-2 a vyšší

• Kontrola svodiče systémem LifeCheck
• Optimální ochranný účinek
pro až 4 žíly
• Pro LPZ 0A-2 a vyšší

Typ
Obj.č.
Třída svodiče
UC
IL

BD 5
920 340

BD 12
920 342

BD 24
920 344

BD 48
920 345

BD 60
920 346

BD 180
920 347

6V
0,5 A

15 V
0,5 A

33 V
0,5 A

54 V
0,5 A

70 V
0,5 A

180 V
0,5 A

© 2005 DEHN + SÖHNE
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23.02.06 / 4529_i - HKR

Typ
Obj.č.
Třída svodiče
UC
IL

BC 5
920 350

BC 24
920 354

6V
0,5 A

33 V
0,5 A

© 2005 DEHN + SÖHNE
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23.02.06 / 4529_j - HKR
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BLITZDUCTOR® XT
BXT ML4 BE C

BLITZDUCTOR® XT
BXT ML4 BD HF

Kombinovaný modul svodiče,
který šetří místo,
pro ochranu 2 párů
symetrických rozhraní
se vstupními ochrannými diodami,
proudových obvodů (TTY)
a s opticky oddělenými vstupy.
• Hlídání svodiče systémem LifeCheck
• Dodatečná vazba ke koncovému zařízení
• Pro LPZ 0A-2 a vyšší

Kombinovaný modul svodiče
pro ochranu 2 párů
vysokofrekvenčních systémů Bus nebo
přenos videa.

Typ
Obj.č.
Třída svodiče
UC
IL

• Hlídání svodiče systémem LifeCheck
• Minimální ovlivnění signálu
• Pro LPZ 0A-2 a vyšší
Typ
Obj.č.
Třída svodiče
UC
IL

BE C 24
920 364
33 V
0,1 A
© 2005 DEHN + SÖHNE
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BD HF 5
920 371

BD HF 24
920 375

6V
0,5 A

33 V
0,5 A

© 2005 DEHN + SÖHNE
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BLITZDUCTOR® XT
BXT ML4 BD EX

BLITZDUCTOR® XT
BXT ML4 BC EX

Modul svodiče přepětí,
který šetří místo,
pro ochranu 2 párů
jiskrově bezpečných obvodů
systémů Bus.
ATEX v přípravě.

Modul svodiče přepětí,
který šetří místo,
pro ochranu až 4 uzemněných
jednotlivých žil
a pro celkové vyrovnání potenciálu
jiskrově bezpečných obvodů.
ATEX v přípravě.

Typ
Obj.č.
Třída svodiče
UC
IL

BD EX 24
920 381
33 V
0,5 A
© 2005 DEHN + SÖHNE

Typ
Obj.č.
Třída svodiče
UC
IL

• Univerzální instalace
• Hlídání svodiče systémem LifeCheck
• Zanedbatelně malá
vlastní kapacita a indukčnost
• Pro LPZ 0B-2 a vyšší
BULLETIN IP ILPC 2007
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BC EX 24
920 384
33 V
0,5 A
© 2005 DEHN + SÖHNE

23.02.06 / 4529_m - HKR

• Pro vícežilové obvody MaR
• Hlídání svodiče systémem LifeCheck
• Zanedbatelně malá
vlastní kapacita a indukčnost
• Pro LPZ 0B-2 a vyšší
BULLETIN IP ILPC 2007

23.02.06 / 4529_o - HKR

DPG – DEHN - vyrovnání potenciálu skříní
DRL 10 B 180 FSD

Ochranné moduly instalované v uzemňovacích páscích
nemohou být lehčeji vyměněny.

Univerzální svodič bleskového proudu 2,5 kA / na žílu
Uc = 180 V DC
Il = 400 mA

Oddělovací kontakty

Různě kombinovatelné ochranné moduly

Výbojkové bleskojistky
koordinované se všemi
ochrannými moduly DRL

Možnosti instalace
do skříně
DPG

Řada výrobků
DPG LSA

Uzemnění
© 2005 DEHN + SÖHNE
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Pro rozpojovací lišty LSA
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DPG
Varianty

Systém DRL
rozšíření jednotlivých kombinovaných svodičů

Provedení
• Vrchní kryt se zámkem a klíčem
• Kryt - hrášková barva RAL 9002
• Uzavřený nástěnný panel, pozinkovaný, barvy modré
• Krytí IP 40 dle DIN VDE 0470 část 1
• Výška rozváděče pro instalaci přepěťových ochran

DRL XX XXX ...
EF 10 DRL
DRL 10 B 180...

TL 2 10DA LSA

Modulární
rozšíření
kombinovaných svodičů
MB 2 10DA LSA
© 2005 DEHN + SÖHNE
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25.08.05 / 5008_e

Vodič CUI
pro ochranu proti dotykovému napětí (LPZ 0C)

Typ

DPG LSA 30 P

Rozměry
BxHxT

240 x 260 x 130 mm 240 x 350 x 130 mm

Montážní lišty
LSA pro

DPG LSA 60 P

1x3
LSA
© 2005 DEHN + SÖHNE

DPG LSA 120 P

DPG LSA 220 P

330 x 350 x 130 mm 330 x 500 x 130 mm

1x6
LSA BULLETIN IP ILPC 2007

2x6
LSA

2 x 11
LSA

Jímací tyče pro střechy z trapézového plechu
Obj.č. 123 031

Izolace
Izolační pevnost

síťovaný polyetylén
100 kV (1,2/50μs)

Jádro

Cu (měkká)

Průřez

50 mm2 (Ø 8 mm)

Vnější průměr

cca 20 mm

Vnější vrstva

světle šedá PE

Obj.č. 830 208

délka 3,5 m

Obj.č. 830 218

délka 5 m

© 2005 DEHN + SÖHNE
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22.06.05 / S4499_b

Jímací tyč pro hřebenové vedení

Celková délka jímací tyče

2000 mm

Délka (jímací tyč ∅10 mm)

1000 mm

Délka (jímací tyč ∅16 mm)
Rozteč profilů

1000 mm
600-770 mm

Sklon střechy až

10°

Materiál jímací tyče

Al

Materiál podstavce

umělá hmota

Váha
© 2005 DEHN + SÖHNE

je 4,5 kg
BULLETIN IP ILPC 2007

09.09.05 / 5001_b

Roztahovací pásek pro základový zemnič
Obj.č. 308 150
blok

Obj.č. 123 109
Materiál

Al

Délka

1000 mm

Průměr

© 2005 DEHN + SÖHNE

10 mm

Materiál podpěry

NIRO (V2A)

Rozsah

120-240 mm
BULLETIN IP ILPC 2007

11.10.05 / 5042_a

Pro provedení základového
zemniče pro rozlehlé základy
(více úseků)
přes pohyblivé nebo
oddělovací dilatace, bez
nutnosti vyvedení zemniče
z desky.

© 2005 DEHN + SÖHNE

Materiál pásku
Rozměry pásku

NIRO (V2A)
cca 700x30x(4x1) mm

Průřez

120 mm²

Materiál bloku

Styropór

Rozměry bloku

180x85x45 mm

BULLETIN IP ILPC 2007
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DEHNrecord NSQ
obsahuje jednoduše kvalitu napětí

DEHNrecord NSQ
provedení a rozhraní
Kombinované měřící a napájecí vstupy pro
jednofázová a třífázová měření

DRC NSQ, obsahuje a vyhodnocuje
ukazatele kvality nízkého napětí:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ukazatel stavu signálními kontrolkami LED
s funkci semaforu pro ukazatele kvality

velikost napájecího napětí
síťovou frekvenci
symetrií napětí
flikr
vyšší harmonické napětí
pokles / přerušení napětí
přepětí síťové frekvence
přechodná přepětí

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Vnější napájení (9 V DC), jen pro nastavení
parametrů a vyhodnocení
Sériové rozhraní RS 232, pro nastavení parametrů
a vyhodnocení na PC / notebooku
Výstup pro optický kabel LWL pro dálkovou
signalizaci poruchy modulu dálkové signalizace
DEHNsignal
Batérie pro hodiny reálného času

04.05.06 / 5102_a

DEHNrecord NSQ
kvalita elektrické energie odpovídá EN 50160

04.05.06 / 5102_b

Síťová frekvence

• 95% 10-minutové střední hodnoty každého týdenního
intervalu musí ležet v toleranci UN +/- 10%

Příčiny kolísání frekvence:
Nerovnováha mezi vyrobeným a odebraným výkonem.

Příčiny kolísání napětí:
Kolísání zátěže v síti provozovaných spotřebitelů, spínání.

BULLETIN IP ILPC 2007

• při spojení k elektrizační soustavě musí ležet 99,5% 10sekundových středních hodnot roku v toleranci 50Hz +/- 1%
např. 50Hz +4%/-6% během 100% času
• bez spojení k elektrizační soustavě musí ležet 95%
10-sekundových středních hodnot týdne v toleranci
50Hz +/- 2% např. 50Hz +/-15% během 100% času

• rychlé změny napětí leží zpravidla pod 5% UN

04.05.06 / 5102_c

DEHNrecord NSQ
kvalita elektrické energie odpovídá EN 50160

© 2005 DEHN + SÖHNE
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04.05.06 / 5102_d

DEHNrecord NSQ
kvalita elektrické energie odpovídá EN 50160

Symetrie napětí

Flikr (varovné změny jasu žárovek)

• 10-minutové střední hodnoty zpětných systémových složek
nesmí překročit při 95% měřených hodnot v intervalu týdne
sousledné systémové složky o více než 2%

• dlouhý čas trvání flikrů nesmí být překročen na základě změn
napětí o hodnotě 1 během 95% každého týdenního intervalu

Příčiny flikru:
Změny napětí následkem provozu pulsních nebo změn zátěže, např. laserová tiskárna,
mikrovlná trouba, obloukové pece atd.

Příčiny nesymetrie sítě:
Provoz větší jednofázové zátěže.

© 2005 DEHN + SÖHNE
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DEHNrecord NSQ
kvalita elektrické energie odpovídá EN 50160

Velikost napájecího napětí

© 2005 DEHN + SÖHNE
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DEHNrecord NSQ
kvalita elektrické energie odpovídá EN 50160

DEHNrecord NSQ
kvalita elektrické energie odpovídá EN 50160

Vyšší harmonické napětí

Pokles napětí

• celkový obsah vyšších harmonických THD napájecího
napětí, vzniká až do 40., nesmí být překročeno 8% (platí pro
95% 10-minutových středních hodnot týdenních intervalů)

Příčiny vyšších harmonických:
Harmonické vstupních proudů nelineárních zátěží, např. usměrňovačů nebo měničů
na tyristorovém základě, síťové součásti PC a televizí, úsporné žárovky.
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DEHNrecord NSQ
kvalita elektrické energie odpovídá EN 50160
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Delší výpadky napětí

• krátké výpadky napětí napájecího napětí vznikají s četností 10 až
více než 100 za rok
• 70% krátkých výpadků napětí smí ležet pod 1s

Příčiny krátkých výpadků napětí:
Porucha izolace z toho vycházející zemní spojení v síti vysokého a velmi vysokého
napětí.
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DEHNrecord NSQ
kvalita elektrické energie odpovídá EN 50160

• delší výpadky napájecích napětí vznikají s četností mezi menší
než 10 až 50 za rok
• následkem trvajících poruch překračuje doba přerušení
zpravidla 3 min.

Příčiny delších výpadků napětí:
Vnější vlivy a vyšší moc, na kterou nemá žádný vliv distributor energie. Příklady:
poškození zemních kabelů při zemních pracích, škody na vrchních vedeních vlivem
námrazy, větru nebo vyvrácených stromů.
© 2005 DEHN + SÖHNE
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DEHNrecord NSQ
kvalita elektrické energie odpovídá EN 50160

Síťová přepětí

Přechodná přepětí

• přepětí 50Hz vznikají v důsledku poruch vrchních napájecích
vedení nebo spotřebitelských zařízeních, může na základě
posunutí uzlu fázové napětí stoupnout až na hodnotu sdruženého
napětí

Příčiny síťových přepětí:
Příklad: posunutí uzlu v důsledku přerušení vodiče N.

© 2005 DEHN + SÖHNE

Příčiny poklesu napětí:
Porucha izolace v síti vysokého nebo velmi vysokého napětí (např. následkem úderu
blesku), spínaní vyšších induktivních / kapacitních zátěží v síti nízkého napětí
(obzvlášť při nižších zkratových výkonech) jakož i zkratech.

DEHNrecord NSQ
kvalita elektrické energie odpovídá EN 50160

Krátké výpadky napětí

© 2005 DEHN + SÖHNE

• počet poklesů napětí může být pod normálními provozními
podmínkami mezi 10 a 1000 za rok
• většina trvá méně než 1s a dosáhne hodnoty méně než 60%
UN

BULLETIN IP ILPC 2007

• přechodná přepětí nepřekračují „obvykle“
vrcholovou hodnotu 6kV, příležitostně se vyskytují vyšší hodnoty
• doba čela leží v oblastech µs ... ms

Příčiny přechodných přepětí:
Zapínání vstupů a výstupů na zařízeních nízkého, vysokého a velmi vysokého napětí
(dvojčinná přepětí), přímé údery blesku (souhlasná přepětí).
04.05.06 / 5102_k
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DEHNrecord NSQ
Měření – příslušenství - sada

DEHNrecord NSQ
Měření - jednofázové
max. 32A

Příslušenství - sada
typ: ZS DRC NSQ
obj.č.: 910 613

L
N

Pojistkový adaptér
typ: SA DRC NSQ
obj.č.: 910 616

Rozmanité příslušenství umožňuje přizpůsobení a
připojení k různým rozváděčovým systémům.
Příklady:
Pojistkové čidlo NH pro připojení k
pojistkám NH (00...3)

Kombinace krokodílové svorky, vodiče
a pojistkový adaptér
+

© 2005 DEHN + SÖHNE

+

s pojitkami (500 mA, FF, 700 V),
schopnost vypnutí: 50 kA

DEHNrecord NSQ
typ: DRC NSQ
obj.č.: 910 612

+
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DEHNrecord NSQ
Měření - třífázové
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DEHNrecord NSQ
Měření – semafór –signalizace LED, místní

> 32A

Ukazatel kvality

L1
L2
L3
N

OK

DEHNrecord NSQ
typ: DRC NSQ
obj.č.: 910 612

s pojistkami (500 mA, FF, 700 V),
schopnost vypnutí: 50 kA
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DEHNrecord NSQ
Měření – dálková signalizace poruchy
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F...

Světlovodný
vodič
typ: LWL DSI 18M
obj.č.: 910 642
BULLETIN IP ILPC 2007

BULLETIN IP ILPC 2007

04.05.06 / 5102_p

Sada k programování
typ: PS DRC NSQ
obj.č.: 910 614
sestává se z:
- konektor k připojení k síti
- kabel pro rozhraní RS 232
- karta s přístupovými daty pro Download
Software
NSQmonitor a
knihu uživatele

F=max. 16 A

DEHNrecord NSQ
typ: DRC NSQ
obj.č.: 910 612

v poruše

DEHNrecord NSQ
Parametrizace, vyhodnocení – sada k programování

L1
L2
L3
N
F=500 mA, FF

jev

Signalizace LED

všechny hlídané síťové parametry
(ukazatele) leží uvnitř zjištěných
tolerančních pásem
jevy byly registrovány, ale počet
leží ještě pod hodnotami poruchy
byla registrována jedna nebo více
poruch, tzn. dovolený počet jevů
byl překročen

pojistkové čidlo NH
typ: SAG NH DRC
obj.č.: 910 615

© 2005 DEHN + SÖHNE
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Přijímací modul
DEHNsignal
typ: DSI E DV
obj.č.: 910 630
+
konektor LWL
typ: LWL ST DSI
obj.č.: 910 641
04.05.06 / 5102_q
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DEHNrecord NSQ
Parametrizace, vyhodnocení – sada k programování

DEHNrecord NSQ
Parametrizace – všeobecné informace
Vstupní maska pro
nastavení všeobecných
informací měřících úloh

Kabel pro rozhraní RS 232
Konektor RJ 45 a 9-pólová zásuvka D-SUB
Síťový konektor
vstup:
90 ... 264 V AC
výstup: 9 V DC
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DEHNrecord NSQ
Vyhodnocení - detaily
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DEHNrecord NSQ
Vyhodnocení - zpráva
Detailní vyhodnocení na
příkladu ukazatele napětí

Krycí list / přehled

Celkový počet jevů / poruch

Všeobecné informace k měřícím úlohám

Čas prvních a posledních 10 jevů /
poruch

Důležité informace o všech zjišťovaných
ukazatelích kvality

Největší a nejmenší hodnoty uvnitř
jevů / poruch vč. časů

Detailní výpis každého ukazatele
kvality
Zpracovatel / podpis

Všechny jevy v časovém období
(absolutní hodnoty časů)
© 2005 DEHN + SÖHNE
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DEHNrecord NSQ
Vyhodnocení - zpráva
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DEHNrecord NSQ
Vyhodnocení - zpráva
Seznam parametrů

List jednoho jevu na příkladu
ukazatele napětí
Největší a nejmenší absolutní hodnoty
s přílušnými časy

Použitý parametr měření pro jednotlivý
ukazatel a hraniční hodnotu

Použité parametry měření pro hraniční
hodnotu
Výpis jevů pro hraniční hodnotu
Absolutní počet jevů a poruch
s časy nynějších prvních a posledních
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Komplexní ochrana administrativní budovy
Na
obrázku je
znázorněna
původní
situace.
Červeně
jsou
označena
kritická
místa, kde
může dojít
k zásahu
bleskem do
zařízení

umístěných na střechách objektů.
Vlevo je administrativní budova (AB) o rozměrech cca 20x10m, vpravo je malá budova, ovšem silně
vybavená elektronikou. Na AB je satelit pro přenos dat, dále komín s kovovou vložkou a požární žebřík. AB
je vybavena šesti svody symetricky rozmístěnými po obvodu. V levé části cca 1 m nad zemí je plynové
potrubí (žlutě vyznačené). Modře jsou označeny kabelové propoje, které vystupují z AB. Vlevo je to propoj
do další (nižší) budovy, vpravo je propoj na malou budovu. V tomto kabelovém svazku je PC síť (asi 20
ramen), telefonní linky a napájecí kabely. Celý převěs je ohrožen přímým bleskem. Levý převěs je sice
v ochranném pásmu jímacích soustav, ale vede těsně kolem svodu a žebříku. Levý přední svod křižuje
plynové potrubí.
Napájecí kabely a telefonní linky v převěsech je možno vybavit na obou koncích (vstupech do budov)
svodiči bleskových proudů, ovšem pro PC síť se SBP nevyrábějí! Proto bylo nutno hledat jiné řešení, a to
cestou oddálených hromosvodů
Řešení:
Na pravé budově je nutno vztyčit výškový jímač o výšce cca 4 m. Pro něj je nutno vypočítat dostatečnou
vzdálenost s a podle ní umístit jímač na střeše budovy. Tímto opatřením je „schován“ v ochranném úhlu
anténní stožárek a podpěra kabelové trasy.
Na levé budově je opatření daleko více, ovšem vůbec nejsou složitá. Základem je opět výpočet s pro LPL II.
Dále se může přikročit k úpravě jímací soustavy. Na pravé straně budovy je nutno vztyčit v rozích dva
pomocné jímače o výšce 1,5 m. Tím je „schován“ kabelový převěs v ochranném prostoru jímací soustavy.
Na oba vstupy vedení instalujeme svodiče přepětí. V levé části budovy je třeba provést více úprav. Nejprve
je nutno vztyčit pomocné jímače o vhodné délce tak, aby v ochranném prostoru byly schovány satelit,
komíny a žebřík (ten byl nahoře i dole spojen s jímací soustavou). Po vztyčení jímačů je nutno odpojit
nahoře žebřík, komínové vložky a satelit. Vše se ale musí spojit s EP budovy. Levý zadní svod ovšem
křižuje kabelovou trasu, proto je nutno jej umístit na výložníky tak, aby mezi svodem a kabely byla
dodržena dostatečná vzdálenost s. Kabelová trasa rovněž křižuje žebřík. Ten je sice již odpojen od jímací
soustavy, ale přibližuje se k oplechování střechy. V místě tohoto přiblížení je tedy třeba nahradit kovové
oplechování plastovým krytem a to do vzdálenosti s na obě strany od žebříku (cca 1,5 m oplechování).
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Levý přední svod se přibližuje k plynovému potrubí. Zde je nutno problém vyřešit nahrazením svodu
vodičem HVI pro překlenování rizikového místa.
Celkové finanční náklady spojené s úpravou jímací soustavy jsou nižší, než instalace svodičů bleskových
proudů na kabelové převěsy, nehledě na to, že pro PC síť tyto svodiče nejsou k dispozici.
Na obrázku jsou znázorněny úpravy.
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Ochrana klimatizačních jednotek na střeše hypermarketu
Pro ochranu těchto jednotek byl použit systém oddálených hromosvodů za použití setů DEHN – ISO
Combi. Před samotnou instalací byla vypočtena dostatečná vzdálenost s pro určení „přeskokové“
vzdálenosti. Podle toho byla navržena délka výložníků pro vedení svodů. Na obrázku 1 je vidět příprava
stožárů a natažení svodů na stožárech. Samotný stožár je konstruován z masivní hliníkové trubky, na jejíž
konec je nalisována izolační trubka z nevodivého materiálu s označením GFK. Ze stejného materiálu jsou i
výložníky
pro
uchycení
svodu.
Potom byly
tyto stožáry
vztyčeny a
připevněny
na zábradlí

klimatizačních jednotek (obr. 2). Toto umístění
musí
být
provedeno tak, aby ochranný úhel stožárů
spolehlivě
překryl celou jednotku. Pro určení ochranného
prostoru lze
použít metodu valivé koule s kombinací
ochranných
úhlů. Mřížová soustava na střeše se nesmí přiblížit
k žádné
kovové části klimatizace – v tomto případě je to
nosná
konstrukce. Z toho důvodu musí být vedení přeloženo. Na obrázku 3 je vidět připojování oddálených
hromosvodů na jímací soustavu, na obrázku 4 výsledek. Za použití tohoto systému hromosvodů lze
poměrně
jednoduše
docílit
kvalitní
ochrany
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jakýchkoliv zařízení na střechách. Celkové finanční náklady dokonce znamenají úsporu, neboť vedení
k motorům klimatizace a čidel není třeba vybavovat svodiči bleskových proudů. Pro ochranu jsou vhodné
svodiče Typ 2, které jsou v PR stejně instalovány. Celá instalace je velmi jednoduchá, neboť sety DEHN –
ISO Combi jsou vlastně „polotovary“ určené pro montáž bez jakýchkoliv úprav.

Ochrana anténního stožáru.

Pro ochranu anténního stožáru je možno použít metodu oddáleného hromosvodu. Pro samotnou jímací
soustavu to znamená jen několik úprav. Jak je vidět na obrázku 1, základ ochrany tvoří oddálený jímač,
jehož vrchol tvoří ochranný úhel. Důležité je i v tomto případě spočítat dostatečnou vzdálenost s.
Upozornění: žádný prvek antén se nesmí přiblížit k této jímací tyči blíže, než je právě s. Oddálený jímač je
třeba pevně uchytit a následně se spojí se stávající jímací soustavou. K uchycení slouží různé druhy držáků a
podpěr, které lze vhodně kombinovat.
Anténní stožár se musí odpojit od
jímací soustavy, ale musí být napojen
na ekvipotenciální vyrovnání objektu.
Někdy může nastat problém, jestliže
anténní stožár je umístěn ve vrcholu
střechy. V tom případě musíme
jímací vedení vyhnout od stožáru.
Inspirací může být obrázek. Anténní
svody vybavíme svodiči přepětí –
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např. DEHNgate FF TV. Jejich umístění je nejlepší na vstupu vedení do objektu – třeba půdní prostory.
Nezapomeneme na ochranu napájení pro anténní zesilovač apod.
V případě, že střešní krytina je plechová, nelze bohužel metodu oddáleného hromosvodu použít. Jedinou
ochranou je v tom případě kvalitní jímací soustava s co nejmenším zemním odporem. A pozor, anténa by
nikdy neměla tvořit jímač (jak tomu v mnoha případech je). Svody od antén vybavíme svodiči bleskových
proudů, ať na bázi bleskojistek, případně čtvrtvlnné zkraty. Ovšem tato metoda není rozhodně tak
spolehlivá, jako oddálené hromosvody.
Dalibor ŠALANSKÝ
LUMA Plus s.r.o.
Chomutov
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Ze zkušeností s instalací ochran proti přepětí.
Odborníci společnosti REMA s.r.o. se zabývali problematikou ochrany proti
pulznímu přepětí již před rokem 1990. V té době pochopitelně neexistovaly
tak kvalitní přepěťové ochrany , zejména do napájecích sítí , jako nyní a byly
tedy zkoumány všechny další jevy, které měly vliv na eliminaci vzniku
nebezpečných impulsních přepětí. Do devadesátých let minulého století se
jednalo hlavně o ochranu elektrických zařízení proti poškození přepěťovým
impulsem vzniklým od úderu blesku. Bylo to dáno především tím, že elektrická
a elektronická zařízení měla,vlivem menší integrace elektronických prvků větší
odolnost proti pulznímu přepětí. Prvním předpokladem
bylo správné
provedení hromosvodu, dnes bychom řekli vnější ochrany. Většinou se
postupovalo podle ČSN 341390, podle ustanovení pro zesílený hromosvod a
dále podle resortních předpisů spojů, které byly na tehdejší dobu velmi
propracované. Základním předpokladem snížení nebezpečí poškození
elektrických zařízení pulzním přepětím bylo důsledné pospojování pro
vyrovnání potenciálu a eliminace indukčních smyček.Tyto principy jsou
základem koncepce ochrany před přepětím i nyní.
Při řešení zabezpečení zařízení proti pulznímu přepětí jsme vždy vycházeli
z přesvědčení, že ochrana proti přepětí je jakýmsi druhem bezpečnostního
opatření, které má zajistit zvýšenou spolehlivost elektrického a elektronického
zařízení i v předpokládaných mezních situacích.
Proto jsme vždy mysleli na několik základních podmínek, která musíme při
návrhu a instalaci ochrany proti přepětí splnit:
- Řešení musí zajistit potřebnou úroveň ochrany proti přepětí i v mezních
situacích, které můžeme v daném případě předpokládat.
- Řešení nesmí nijak snižovat či omezovat funkci chráněného zařízení.
- Řešení musí být takové, aby spolehlivě dlouhodobě fungovalo
s minimálními nároky na údržbu.
- Řešení musí být ekonomické.
Zamyslíme-li se nad těmito kritérii, tak zjistíme, že návod pro jejich realizaci
nám dává evropská norma EN 62305, která v letos vstupuje v platnost i v České
republice.
Úmyslně jsem jednotlivé podmínky neočísloval a nebudu je probírat samostatně.
Správné řešení ochrany před přepětím musí být totiž komplexní a harmonicky
splňovat všechna kritéria.
Mnoho chyb je v provedení vnější ochrany a celkovém vyrovnání potenciálu.
Tato problematika si zaslouží samostatný příspěvek a nebudeme se jí nyní
věnovat. Předpokládejme tedy, že tato opatření jsou provedena správně.
Zbývá nám tedy vhodně zvolit přepěťové ochrany a správně je namontovat.
Není to tak jednoduché, jak by se při pohledu na nabídky výrobců přepěťových
ochran , zdálo.
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Neexistuje žádné universální řešení, které by ve všech případech splňovalo
všechna výše uvedená kritéria.
Doporučuji vždy volit pro jednu instalaci výrobky jednoho výrobce. Přes
v současné době již kompletní a podrobnou normalizaci, není možno říci, že
výrobky se stejnými deklarovanými parametry jsou stejné.
Velmi důležitým parametrem je energetická koordinace mezi jednotlivými
stupni ochrany. Výrobci tuto koordinaci řeší různými způsoby, například
vkládáním koordinačních impedancí, různými tvary charakteristik jednotlivých
stupňů , různě odstupňovanými časy reakce jednotlivých stupňů apod. Proto
pouze u výrobků téhož výrobce je možno zaručit vzájemnou koordinaci.
Správně je také třeba zvolit parametry jednotlivých stupňů ochrany.
Nejdůležitější je volba svodiče bleskového proudu typu 1 nebo svodiče
slučujícího typ 1 a 2.Musíme posoudit , proti jak velkému bleskovému proudu
chceme zařízení chránit. Někteří výrobci, při předpokladu menších amplitud
bleskového impulsu, na tomto místě doporučují svodiče vybavené varistory.
Toto řešení je sice výrobně a tím i cenově poměrně jednoduché, ale z hlediska
dlouhodobé spolehlivosti není příliš vhodné. Velikost přepěťového impulsu a
zejména velikost náboje, který je schopen varistor bez poškození zpracovat je
dána především jeho plochou. Vzhledem k tomu, že varistory jsou vlastně
slinuté krystalické látky, je jasné, že i při největší výrobní pečlivosti, není
možno zaručit absolutní homogenitu materiálu v celém jeho průřezu. Z toho
vyplývá, že na varistoru budou místa, která při průchodu proudu budou více
tepelně namáhána. Tím pochopitelně bude docházet ke snižování životnosti
ochranného prvku. Také konstrukce svodičů typu 1 založené na plynem
plněných jiskřištích , nejsou zcela optimální. Mají sice krátkou dobu reakce a
malé zbytkové napětí, ale mají velmi malou schopnost zhášet oblouk napájený
síťovým napětí. Proto u těchto svodičů dochází k působení předřazeného jištění
a tím i ke snižování spolehlivosti zařízení. Nejvhodnějším řešením, podle
úrovně současné techniky, je použití jiskřišťových svodičů. Nejlepší parametry
dosahují řízená tlaková jiskřiště DEHN + SÖHNE konstruovaná na
patentovaném principu nazývaném „radax-flow“.
Tato jiskřiště splňují požadavky na rychlost působení, odvádění velkých nábojů
a především velmi dokonalé zhášení následného oblouku. Také z instalačního
hlediska jsou velmi výhodné, protože nevyfukují oblouk a nevyžadují malé
hodnoty předjištění.Další z podstatných výhod je dlouhodobá bezúdržbová
životnost.U svodičů vyrobených na tomto principu a slučujících v sobě
parametry svodičů typu 1 a 2, je i dostatečně malé zbytkové napětí.
Použitím těchto svodičů získáváme jistotu, že tyto svodiče vyhovují těm
nejpřísnějším požadavků evropských norem a zajistí bezpečnou ochranu i
v mezních situacích bez snížení své spolehlivosti a životnosti.
Volba svodičů typu 2 a 3 je poněkud jednodušší. Musíme především zvolit
správnou hodnotu provozního a ochranného napětí a dalších parametrů podle
požadavků chráněného zařízení. Tyto svodiče jsou většinou konstruovány na
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principu varistorů. Jak jsem uvedl již u svodičů typu 1, tak určitou nevýhodou
varistoru je jeho omezená životnost. Není možné , aby seriozní výrobce stanovil
životnost varistorového svodiče, protože životnost závisí především na tom, jak
bude varistor v praxi zatěžován. U svodičů typu 2 a 3 je tedy velmi důležité
dohledové zařízení, které kontroluje teplotu varistoru a při jejím překročení
svodič odpojí. Odpojení variátoru signalizuje ochrana optickou signalizací ,
která může být doplněna kontaktem pro vyvedení signalizace mimo ochranný
prvek. U ochran 3 typu se někdy používá akustická signalizace poruchy.Při
kontrole ochran v provozu, jsme několikrát zjistili, že charakteristika
varistoru,měřená v tzv. jenomiliampérovém bodě, je změněná a přitom
dohledové zařízení nesignalizuje poruchu. Takováto ochrana pochopitelně již
zcela neplní svou funkci. I v těch případech, kdy dohledové zařízení již odpojilo
vadný varistor, uživatel často tuto poruchu nezjistí a neví o nebezpečí poškození
zařízení přepětím.Firma DEHN+SÖHNE, v zájmu dalšího zvýšení spolehlivosti,
uvedla na trh svodiče typu 2 s obchodním označením DEHNguard LI.
Tyto ochrany obsahují dvojitý varistor a třístupňovou signalizaci stavu
varistoru. Mimo stav bezchybný a odpojení varistoru, signalizují ještě částečné
poškození ochrany. V tomto stavu sice je ještě ochrana funkční, ale je třeba ji
vyměnit . Na samotném prvku je tento stav signalizován žlutou barvou.
Samozřejmě je k dispozici i kontaktní dálková signalizace všech třech
stavů.Tento prvek tedy přináší do instalací ochran mimořádnou spolehlivost ,
kdy je skutečně na minimum omezeno nebezpečí, že ochrana bude nefunkční
aniž by to uživatel zjistil. Ke zvýšené spolehlivosti také přispívají zlepšené
parametry svodiče, kdy maximální sváděný proudový impuls má amplitudu 65
kA. V letošním roce přinesla firma DEHN + SÖHNE celou řadu novinek jak
v oblasti ochrany napájecích sítí, tak i informačně technických sítí i komponentů
pro hromosvody. S těmito novinkami se můžete seznámit mimo jiné na
webových stránkách firmy REMA a firmy DEHN.
Nyní bych Vám chtěl na několika fotografiích ukázat některé chyby při instalaci
ochran.
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Na obrázku č. 1 vidíte nesprávně vedený vodič uzemnění svodičů.

Na obr. 2 je detail tohoto vedení ve svazku s již chráněnými vodiči.

Na obr. č.3 je vidět opět nesprávné zapojení svodičů na sběrnice rozváděči, kde
přívod na sběrnice je na spodním konci a mezi svodičem a tímto přívodem jsou
elektronické přístroje, které měly být chráněny.
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Na obrázku č. 4 je příklad nesprávné instalace dvou typů ochran bez energetické
koordinace.
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Fotografie č. 5 nám opět ukazuje nesprávně vedené uzemnění svodiče.

Na fotografii č. 6 je vidět podivné zkrácení vodičů k přepěťové ochraně, které
jistě podstatným způsobem zvyšuje impedanci vedení a tím i úbytek napětí při
průchodu přepěťového impulsu.
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Na posledním snímku č. 7 opět vidíme nesprávně vedené přívody ke svodiči ve
svazku s ostatními vodiči.

Na uvedených fotografiích jste viděli příklady toho, že nesprávná instalace
ochran může zcela degradovat celkové řešení . Vynaložené prostředky na
provedení ochrany proti přepětí potom nepřinesou investorovi požadovaný efekt
ve zvýšení spolehlivosti zařízení a podpoří někdy se objevující argumenty, že
ochrana proti přepětí stejně nefunguje. Nemluvím již vůbec o špatné volbě
méně kvalitních výrobků, které jsme na některých fotografiích viděli.

2006-09-29

Ivan Rezek
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Hlavní parametry přepěťových ochran pro napájecí síť nn
dle souboru norem ČSN EN 62305 Ochrana před bleskem
1 Kombinovaný svodič Typ 1, 2 (B, C)
1.1 DEHNventil® modular TNC; DV M TNC 255
Kombinovaný svodič přepětí (3-pólový)
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem;
Typ 1, 2 dle ČSN EN 61643-11:2001;
Je-li připojeno koncové zařízení zařízení do 5 m od DEHNventilu, je DEHNventil ve funkci
svodiče přepětí:
Typ 1, 2, 3 (B, C, D)
max. provozní napětí:
255 V AC/50 Hz
zkušební bleskový proud dle souboru norem ČSN EN 62305
Souhrnný zkušební impulzní proud (3-pólový): 100 kA (10/350μs)
ochranná úroveň:
< 1,5 kV
doba odezvy:
< 100 ns
zkratová pevnost při max. předjištění:
50 kA
max. následný proud při UC:
50 kA
omezení následného proudu:
koordinace s předřazenými pojistkami
32A gL/gG při 50 kA (prospektivní) předjištění:
315 A při zapojení do tvaru „T“
125 A při zapojení do tvaru „V“
(jen je-li potřeba, když je předjištění > 315 A nebo 125 A)
rozměry:
6 TE,
montáž na lištu TS 35 mm dle EN 50 022,
DV M TNC 255 FM signalizace provozu:
terčíkem L1, L2, L3
DV M TNC 255,
obj.č.:
951 300
DV M TNC 255 FM, obj.č.:
951 305
1.2 DEHNventil® modular TNS; DV M TNS 255
Kombinovaný svodič přepětí (4-pólový)
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem;
Typ 1, 2 dle ČSN EN 61643-11:2001;
Je-li připojeno koncové zařízení zařízení do 5 m od DEHNventilu, je DEHNventil ve funkci
svodiče přepětí:
Typ 1, 2, 3 (B, C, D)
max. provozní napětí:
255 V AC/50 Hz
zkušební bleskový proud dle souboru norem ČSN EN 62305
zkušební impulzní proud (4 –pólový):
100 kA (10/350μs)
ochranná úroveň:
< 1,5 kV
doba odezvy:
< 100 ns
zkratová pevnost při max. předjištění: 50 kA
50 kA
max. následný proud při UC:
omezení následného proudu:
koordinace s předřazenými pojistkami
32A gL/gG při 50 kA (prospektivní) předjištění:
315 A při zapojení do tvaru „T“
125 A při zapojení do tvaru „V“
(jen je-li potřeba, když je předjištění > 315 A nebo 125 A)
rozměry:
8 TE,
montáž na lištu TS 35 mm dle EN 50 022,
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DV M TNS 255 FM signalizace provozu:
DV M TNS 255,
obj.č.:
DV M TNS 255 FM, obj.č.:

terčíkem L1, L2, L3, N
951 400
951 405

1.3 DEHNventil® modular TN; DV M TN 255
Kombinovaný svodič přepětí (2 - pólový)
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem;
Typ 1, 2 dle ČSN EN 61643-11:2001;
Je-li připojeno koncové zařízení zařízení do 5 m od DEHNventilu, je DEHNventil ve funkci
svodiče přepětí:
Typ 1, 2, 3 (B, C, D)
max. provozní napětí:
255 V AC/50 Hz
zkušební bleskový proud dle souboru norem ČSN EN 62305
zkušební impulzní proud (2-pólový):
50 kA (10/350μs)
ochranná úroveň:
< 1,5 kV
doba odezvy:
< 100 ns
zkratová pevnost při max. předjištění: 50 kA
max. následný proud při UC:
50 kA
omezení následného proudu:
koordinace s předřazenými pojistkami
32A gL/gG při 50 kA (prospektivní) předjištění:
315 A při zapojení do tvaru „T“
125 A při zapojení do tvaru „V“
(jen je-li potřeba, když je předjištění > 315 A nebo 125 A)
rozměry:
4 TE,
montáž na lištu TS 35 mm dle EN 50 022,
DV M TN 255 FM signalizace provozu:
terčíkem L1, N
DV M TN 255,
obj.č.:
951 200
DV M TN 255 FM, obj.č.:
951 205
2 Svodič bleskového proudu Typ 1 (B)
2.1 DEHNbloc® Maxi; DBM 1 255;
Svodič bleskového proudu (1-pólový)
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem;
Typ 1 dle ČSN EN 61643-11:2001;
Není potřeba koordinační tlumivky nebo dodržení vzdálenosti mezi svodičem Typ 1 a 2:
max. provozní napětí:
255 V AC/50 Hz
zkušební bleskový proud dle souboru norem ČSN EN 62305
Souhrnný zkušební impulzní proud (3 x DBM): 100 kA (10/350μs)
ochranná úroveň:
< 2,5 kV
doba odezvy:
< 100 ns
zkratová pevnost při max. předjištění:
50 kA
max. následný proud při UC:
50 kA
omezení následného proudu:
koordinace s předřazenými pojistkami
32A gL/gG při 50 kA (prospektivní) předjištění:
315 A při zapojení do tvaru „T“
125 A při zapojení do tvaru „V“
(jen je-li potřeba, když je předjištění > 315 A nebo 125 A)
69

rozměry:
montáž na lištu TS 35 mm dle EN 50 022,
DBM 255 L signalizace provozu:
DBM 1 255 obj.č.:
DBM 1 L 255 obj.č.:

2 TE,
terčíkem L1, L2, L3
900 025
900 026

3 Svodič přepětí Typ 2 (C)
3.1 DEHNguard® modular TNC; DG M TNC 275
Svodič přepětí (3-pólový)
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem;
ochrana před přepětím nízkonapěťových zařízení a rozváděčů
pro napájenící síť TN-C,
výkonný zinek-oxidový varistor s dvoudílným
hlídacím - a oddělovacím zařízením "thermo-dynamickou kontrolou",
svodič přepětí Typ 2 dle ČSN EN 61643-11:2001
dvoudílný, sestávající se ze základního a tří konektorových dílů, koordinovaný s dalšími
svodiči,
signalizace poruchy červeným terčíkem,
DEHNguard ve funkci svodiče přepětí:
Typ 2 (C)
max. provozní napětí:
275 V AC / 50 Hz
dle souboru norem ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem (11/2006);
jmenovitý impulzní proud:
20 kA (8/20μs)
max. impulzní proud:
40 kA (8/20μs)
ochranná úroveň
při 5 kA (8/20):
< 1,0 kV
při 20 kA (8/20):
< 1,5 kV
doba odezvy:
< 25 ns
předjištění:
125 A gL/gG
(jen, když je předjištění větší než 125 A),
rozměry:
3 TE
montáž na lištu TS 35 mm dle EN 50022
DG M TNC 275 FM signalizace provozu:
terčíkem L1, L2, L3
DG M TNC 275,
obj.č.:
952 300
DG M TNC 275 FM, obj.č.:
952 305
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3.2 DEHNguard® modular TNS 230/400; DG M TNS 275
Svodič přepětí (4-pólový)
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem;
ochrana před přepětím nízkonapěťových zařízení a rozváděčů
pro napájenící síť TN-C,
výkonný zinek-oxidový varistor s dvodílným
hlídacím - a oddělovacím zařízení "thermo-dynamickou kontrolou",
svodič přepětí Typ 2 dle ČSN EN 61643-11:2001
dvoudílný, sestávající se ze základního a tří konektorových dílů, koordinovaný s dalšími
svodiči,
signalizace poruchy červeným terčíkem,
DEHNguard ve funkci svodiče přepětí:
Typ 2 (C)
max. provozní napětí:
275 V AC / 50 Hz
dle souboru norem ČSN EN 62305 - Ochrana před bleskem (11/2006);
jmenovitý impulzní proud:
20 kA (8/20μs)
max. impulzní proud:
40 kA (8/20μs)
ochranná úroveň
při 5 kA (8/20):
< 1,0 kV
při 20 kA (8/20):
< 1,5 kV
doba odezvy:
< 25 ns
předjištění:
125 A gL/gG
(jen, když je předjištění větší než 125 A),
rozměry:
4 TE
montáž na lištu TS 35 mm dle EN 50022
DG M TNS 275 FM signalizace provozu:
terčíkem L1, L2, L3, N
DG M TNS 275,
obj.č.:
952 400
DG M TNS 275 FM, obj.č.:
952 405
4 Svodič přepětí Typ 3 (D)
4.1 DEHNflex M; DFL M 255 (Typ 3)
svodič přepětí k ochraně koncových zařízení,
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem;
montáž do krabic pod omítku nebo do podparapetních žlabů,
výkonný zinek-oxidový varistor s bleskojistkou,
svodič přepětí Typ 3 dle ČSN EN 61643-11:2001
akustická signalizace, testovací zařízení,
žadné přerušení při poruše,
DEHNguard ve funkci svodiče přepětí:
Typ 3 (D)
max. provozní napětí:
255 V AC/50 Hz
jmenovitý impulzní proud:
5 kA (8/20μs)
ochranná úroveň L/N:
< 1,25 kV
doba odezvy:
< 25 ns
předjištění:
16 A gL/gG / B 16 A
rozměry:
36 x 62 x 19 mm
DFL M 255, obj.č.:
924 396
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4.2 DEHNrail modular 2P; DR M 2P 255 (Typ 3)
svodič přepětí k ochraně koncových zařízení,
dle souboru norem ČSN EN 62305, 11/2006: Ochrana před bleskem;
určený pro montáž do rozváděče,
svodič přepětí Typ 3 dle ČSN EN 61643-11:2001
světelná signalizace, kontakt dálkové signalizace,
zapojení Y umožňující instalaci za proudový chránič,
DEHNrail ve funkci svodiče přepětí:
Typ 3 (D)
max. provozní napětí:
255 V AC/50 Hz
jmenovitý impulzní proud:
5 kA (8/20μs)
ochranná úroveň L/N:
< 1,25 kV
doba odezvy:
< 25 ns
předjištění:
25 A gL/gG
rozměry:
1 TE
montáž na lištu TS 35 mm dle EN 50022
DR M 2P 255 FM signalizace provozu:
terčíkem L1,
DR M 2P 255,
obj.č.:
953 200
DR M 2P 255 FM, obj.č.:
953 205
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