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Vyhledávání rizik k ochraně před bleskem a přepětím pro stavby 
a objekty udržované a revidované podle ČSN 34 1390

1. Úvod

Každý revizní technik by si měl uvědo-
mit, že blesk je přírodní elektrický jev, kte-
rý se řídí přírodními zákony a ty se po stale-
tí nemění. Lidstvo ale tyto zákony postupně 
objevovalo a bude dále objevovat.

Blesk je výboj atmosférické elektřiny. Buď 
z mraku do mraku, nebo z mraku do země 
či ze země do mraku. Bleskový proud má 
tyto účinky:
o	tepelné,
o	mechanické,
o	elektrodynamické,
o	kombinované,
o	jiskření,
o	elektromagnetické,
o	vysokonapěťové.

Normy v ochraně před bleskem a přepě-
tím již neplatné, např. ČSN 34 1390 [1], ale 
i současný soubor ČSN EN 62305-1 až -4 
[2] až [5] vždy respektovaly a respektují cho-
vání blesku jako elektrického jevu a všech 
jeho škodlivých účinků na osoby, zvířata 
i majetek.

Všichni technici by měli mít na paměti, že 
i když normy nejsou všeobecně závazné, tak 
je to minimální technický standard. Je-li tento 
standard elektrotechnikem dodržen a dojde-li 
ke vzniku škodní události s následnou soud-
ní dohrou, je elektrotechnik zbaven odpověd-
nosti za vzniklé škody.

Dále je nutné přihlédnout k dodržování 
právních předpisů (zákonů, vyhlášek), které 
se týkají dané problematiky. Normy vznika-
ly a vznikají vždy jako následek ztrát na lid-
ských životech (zvířat) nebo hmotných škod. 
Proto i když technik nemá osobní zkušenost 
s daným problémem, měl by si vzít pouče-
ní, která jsou obsažena v normách z hledis-
ka bezpečnosti osob a majetku. Nevezme-li 
si je k srdci, tak se z něho stane ilozof, kte-
rý je nebezpečný nejen sám sobě, ale přede-
vším pro své zákazníky.

2. Všeobecně o normě ČSN 34 1390 [1]

Již v knize Bouřky a ochrana před bles-
kem [6] se uvádí:

„Všechny směrnice a normy se shodují 
v tom, že elektrické zařízení musí být v dosta-
tečné vzdálenosti od ochrany před bleskem, 
aby se předešlo škodám na tomto zařízení. Též 
vodiče elektrického vedení sdělovacího mají 
být co nejdále od hromosvodu.“

Norma [1] z 29. ledna 1969 v odst. II. Zá-
kladní ustanovení uvádí: „Ochrana před bles-
kem podle této normy vyhovuje současným 
znalostem o atmosférické elektřině a o účin-
cích atmosférických výbojů a současnému 
stavu techniky.“

V dalších částech tohoto příspěvku bude 
především vysvětlen odst. 6 normy [1] Připo-
jování ostatních zařízení k hromosvodu, a to 
články 111 až 116.

3. Rizika související s návrhem jímací soustavy

Základní metodou návrhu jímací sousta-
vy podle normy [1] čl. 36 a čl. 52 je metoda 
ochranného úhlu (vrcholového), jehož hodno-
ta je konstantní, a to 112° pro všechny typy 
objektů a úroveň srovnávací roviny.
Pozn. 1:

Pro vyšší objekty nad 30 m platí korelace 
vrcholového úhlu jímače od výškové úrovně 
0,8h (kde h je výška jímače).
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Obr. 1. Konstrukce ochranného úhlu jímače [7]
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Tabulka hodnot ochranného úhlu a vzdáleností v závislosti na třídě LPS a výšce jímače [7]
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2 70,60 5,68 0,00 74,2 7,06 0,00 77,20 8,80 0,00 78,90 10,19 0,00

3 66,16 6,79 0,19 70,62 8,53 0,19 74,22 10,61 0,19 76,35 12,36 0,19

4 62,35 7,63 0,26 67,55 9,68 0,26 71,74 12,13 0,25 74,22 14,15 0,25

5 58,94 8,30 0,33 64,83 10,64 0,32 69,55 13,41 0,32 72,33 15,70 0,32

6 55,82 8,83 0,39 62,34 11,45 0,39 67,56 14,52 0,38 70,62 17,06 0,38

7 52,90 9,26 0,46 60,04 12,14 0,45 65,71 15,51 0,45 69,04 18,27 0,45

8 50,15 9,58 0,53 57,87 12,74 0,52 63,98 16,39 0,51 67,56 19,37 0,51

9 47,52 9,83 0,61 55,82 13,25 0,59 62,35 17,17 0,58 66,16 20,37 0,58

10 45,00 10,00 0,68 53,86 13,69 0,66 60,79 17,89 0,65 64,83 21,28 0,64

11 42,55 10,10 0,76 51,97 14,06 0,73 59,31 18,53 0,72 63,56 22,12 0,71

12 40,18 10,13 0,83 50,15 14,38 0,80 57,87 19,11 0,78 62,35 22,90 0,77

13 37,86 10,10 0,91 48,39 14,64 0,87 56,49 19,64 0,85 61,18 23,62 0,84

14 35,59 10,02 0,99 46,67 14,84 0,95 55,16 20,11 0,92 60,04 24,29 0,91

15 33,36 9,87 1,07 45,00 15,00 1,02 53,86 20,54 0,99 58,94 24,90 0,98

16 31,15 9,67 1,16 43,36 15,11 1,10 52,59 20,92 1,06 57,87 25,48 1,04

17 28,97 9,41 1,25 41,76 15,18 1,17 51,36 21,26 1,13 56,83 26,01 1,11

18 26,80 9,09 1,34 40,183 15,20 1,25 50,15 21,57 1,20 55,82 26,51 1,18

19 24,65 8,72 1,43 38,63 15,19 1,33 48,97 21,83 1,28 54,83 26,96 1,25

20 22,50 8,28 1,52 37,01 15,13 1,41 47,81 22,07 1,35 53,86 27,38 1,32
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Pozn. 2:
V současné normě o ochraně před bles-

kem [4] je stanovena základní metoda valící 
se koule a pomocné metody ochranný úhel 
(obr. 1) a mřížová soustava (viz tab.).

Porovnáním metody ochranného úhlu po-
dle normy [1] a [4] je zřejmé, že od určité 
výšky srovnávací roviny je přísnější star-
ší (již neplatná) norma [1] než ta současně 
platná [4]. Jde především o ploché střechy, 
kde jsou instalovány klimatizační jednotky. 
Srovnávací rovinou je zde střecha za před-
pokladu současného dotyku koule s hra-
nou objektu a vrcholu jímače, který chrá-
ní jednotku.

Od kritických výšek jímače pro třídy I až 
IV LPS (Lightning Protection System, sys-
tém ochrany před bleskem) tučně označených 
v tabulce je nad srovnávací rovinou přísnější 
norma [4] než norma [1]):
o	LPS I  6 m,
o	LPS II  9 m,
o	LPS III 14 m,
o	LPS IV 18 m.

Příklad kontroly výšky jímače podle pří-

lohy 2, odst. I, čl. 1 normy [1]

Budova má rozměry 100 × 50 × 8 m, jeden 
jímač umístěný uprostřed střechy a jeden svod.

Tato budova byla revidována podle normy 
ČSN 34 1390.
o	výška jímače nad srovnávací rovinou:

h = 0,67rx + 1,25hx = 0,67·55 + 1,25·8 = 
      = 46,85 m
o	výška jímače musí být přepočtena (pro 

h nad 30 m):
 h = 46,85/0,8 = 58,56 m
o	potřebná délka jímací tyče (obr. 2) podle 

normy [1]:
l = 58,56 – 8 = 50,56 m

Skutečná délka jímací tyče podle projek-
tu, který byl vypracován podle normy [1], je 
pouze 5 m, což je nedostatečné s ohledem na 
ustanovení normy, která požaduje, aby se na-
cházela celá plocha střechy budovy v ochran-
ném prostoru jímací tyče.

Jímací soustava musí být podle čl. 65 nor-
my [1] dostatečně mechanicky upevněna. 
Nesmí dojít k její destrukci (obr. 3). Svo-
dy, které jsou vedeny po povrchu střechy, se 
podle čl. 37 normy [1] posuzují jako jíma-
cí soustava.

Instalace jímače o délce cca 51 m (obr. 2) 
by vyžadovala zřízení mřížového stožáru, kte-
rý by vyhovoval přírodním podmínkám (vě-

tru, námraze), což by nebyl jednoduchý pro-
blém. Proto by bylo potřeba raději hledat jiné 
technické řešení, např. navržení více nižších 
jímačů nebo použití mřížové soustavy. 

4. Posuzování rizik pro soustavu svodů

Srovnání počtu svodů pro:
o	rodinný dům o rozměrech 10 × 10 × 8 m 

podle:
 –	čl. 64 normy [1] – 1 svod;
 –	tab. 4 normy [4]:

 LPS IV – dva svody,
 LPS III – tři svody,
 LPS II – čtyři svody.

o	obytný dům o rozměrech 10 × 30 × 25 m 
podle:

 – čl. 64 normy [1] – tři svody;
 – tab. 4 normy [4]:
  LPS IV – čtyři svody,
  LPS III – šest svodů.
o	obytný dům o rozměrech 10 × 30 × 31 m 

podle:
 – čl. 64 normy [1] – šest svodů;
 – tab. 4 normy [4]:
  LPS IV – čtyři svody,
  LPS III – šest svodů.

Umístění svodů podle čl. 61 normy [1] 
musí být co nejkratší bez zbytečných ohybů 
a spoje podle čl. 80 musí mít styčnou plochu 
rovnou pětinásobku průřezu vodiče.

Na obr. 4 je zaveden svod dovnitř objektu, 
aniž byla akceptována celková rekonstrukce 
vnitřní elektroinstalace, která stála několik mi-
lionů korun. Přitom svodič bleskových prou-
dů byl umístěn v jiné části objektu a v místě 
zavedení svodu byly umístěny citlivé elektro-

nické přístroje. Z tohoto příkla-
du plyne poučení, že hromo-
svodní ochrana musí být podle 
čl. 114 normy [1] posuzována 
i s ohledem k vnitřnímu vyba-
vení objektu.

5. Rizika při připojování 
elektrických silových 
zařízení podle čl. 114  
ČSN 34 1390 [1]

Podle čl. 111 normy [1] se 
musí pro velké kovové před-

měty na povrchu a uvnitř objektu zajistit, aby 
při úderu blesku do hromosvodu nedošlo ke 
škodlivým účinkům přeskoku z hromosvodu 
na tyto předměty nebo ke škodlivým účinkům 
indukovaných nábojů, jako jsou např. výbuch, 
úraz nebo poškození.

K zabránění přeskoku se používá dostateč-
ná vzdálenost svodů hromosvodu od velkých 
kovových předmětů podle čl. 112 normy [1] 
nebo, nelze-li potřebnou vzdálenost dodržet, 
musí být s tímto zařízením hromosvod spo-
jen (čl. 113). To se netýká souběhu nebo kři-
žování. Při připojování neživých částí elek-
trických zařízení k hromosvodu se ochranný 
vodič propojí s hromosvodem v zemi.

Obr. 3. Oddálený hromosvod po působení 
větru (destrukce jímače) – nefunkční izolační 
držák

detail A

jímací tyč 
v opačné 
poloze

Obr. 4. Nedodržení dostatečné vzdálenosti s svodu vůči 
vnitřní elektroinstalaci

zavedení 
svodu 

do objektu

připojení 
světlíku 
k jímací 

soustavě

Obr. 2. Příklad posouzení návrhu jímací soustavy pro budovu – jeden jímač a jeden svod úhlu 
jímače [7]

klimatizace

od 30 m

jímač 
50,56 m

56° 56° 
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Pozn. 3:
Požaduje-li se ochrana před přepětím 

u elektrického zařízení (instalace) v chráně-
ném objektu, vřadí se mezi pracovní vodi-
če elektrického zařízení a hromosvod svodič 
přepětí v místech stanovených podle ČSN 
34 1010 [8].
Pozn. 4:

Čl. 133 normy [8]: Za účelem ochra-
ny venkovní sítě s napětím do 1 000 V proti 
vniknutí vyššího napětí ze sítě s provozním 
napětím nad 1 000 V musí být nulový bod 
(uzel) zdroje, střední vodič nebo některý 
krajní vodič sítě s napětím do 1 000 V spo-
jen se zemí buď přímo, nebo přes přepěťo-
vou ochranu.

Pozn. 5:
Čl. 134 normy [8]: Pracovní uzemnění na 

ochranu před atmosférickým přepětím. Pro 
ochranu elektrického zařízení před atmosfé-
rickým přepětím se použijí svodiče přepětí. 
Použijí-li se svodiče přepětí, nesmí být odpor 
jejich uzemnění větší než 15 Ω.

Z praxe:

V budově došlo po úderu blesku do sítě 
nn k přeskoku části bleskového proudu 
přes elektrické zařízení na člověka, který 
byl na místě mrtev. Hlavní příčinou smrtel-
ného zranění člověka byl pravděpodobně 
rozdíl potenciálů bleskového proudu (vli-
vem úbytku napětí) na vstupu do objektu. 
Na objektu byla instalována jímací sou-
stava, včetně svodů a uzemňovací sousta-
vy. Chyběl svodič bleskového proudu SPD 
typu 1 (jiskřiště).

Pro souběh a křižování elektrických 

vedení s hromosvodem platí podle čl. 115 

normy [1]:

o	vnější silová vedení na objektu musí být 
vzdálena od nadzemní části hromosvodu:

– souběh 0,5 m,
– křižování 0,2 m;

o	sdělovací vedení na objektu musí být vzdá-
lena od nadzemní části hromosvodu:
–	souběh 1 m,
–	křižování 0,5 m;

o	pro vnitřní silová vedení platí podmínky 
čl. 114 normy [1].
Z obr. 5 je na první pohled patrné, že re-

vizní technik hrubě zanedbal své povinnosti 
při vykonávání revize, když ponechal vnitř-
ní telekomunikační linku v dotyku s okapem, 
který je spojen se svodem hromosvodu, a tato 
linka dokonce leží na přípojce sítě nn. Tento 
případ je o to více zarážející, že jde o objekt 
mateřské školky a školy.

6. Snižování rizik vznikajících při 
nedodržení dostatečných vzdáleností 
podle čl. 112 ČSN 34 1390 [1]

Na dvou konkrétních příkladech bude 
vysvětlena dostatečná vzdálenost a, která 
je rozhodující při posuzování ochrany před 
bleskem.

Jde o rodinný dům o rozměrech 10 × 10 ×  
× 8 m se sedlovou střechou s jedním jímačem 
a svodem. 

Posuzování bude provedeno pro bod A, kte-
rý je umístěn 2 m nad terénem (1NP), a bod B, 
který je umístěn 5 m nad úrovní terénu (2NP).
o	podle normy [1] platí:

a = 0,2R + l/10n 
kde
a  je dostatečná vzdálenost,
R zemní odpor,
l délka svodu,
n počet svodů.

o	zemní odpor uzemnění Rz = 15 Ω
 –	pro vzduch:
  bod A a = 3,3 m,
  bod B a = 3,55 m;

Obr. 5. Pro souběh a křižování elektrických vedení s hromosvodem platí čl. 115 ČSN 34 1390

detail A 

přiblížení 
telefonního 

vedení k LPS 

detail B

křížení 
telefonního 

vedení se sítí nn  

(jde o objekty 
mateřské školky 

a školy) 

–	pro cihlu:
  bod A a = 0,66 m,
  bod B a = 0,71 m.

o	zemní odpor uzemnění Rz = 5 Ω
 –	pro vzduch:
  bod A a = 1,3 m,
  bod B a = 1,55 m;
 –	pro cihlu:
  bod A a = 0,26 m,
  bod B a = 0,31 m.

o	spojení uzemnění hromosvodu s kovo-

vým předmětem

–	pro vzduch:
  bod A a = 0,3 m,
  bod B a = 0,55 m;
–	pro cihlu:
  bod A a = 0,06 m,
  bod B a = 0,11 m.
Z uvedených výpočtů dostatečných vzdá-

leností a pro rodinný dům je zřejmé, že pro 
samostatný zemnič, který není spojen s vodi-
čem PE, ať již pro vyšší nebo nižší hodnotu 
zemního odporu uzemnění, není možné v pra-
xi dodržet dostatečnou vzdálenost mezi hro-
mosvodem a vnitřní elektroinstalací.

Proto je nutné u starších objektů učinit 
tato opatření:
o	vždy vytvořit pro objekt/areál jeden po-

tenciál – spojit uzemnění hromosvodu 
s uzemněním vodiče PE (čl. 96 až 106 nor-
my [1]),

o	je-li to možné, samostatné zemniče svodů 
spolu vzájemně spojit ideálně v nezamrza-
jící hloubce (0,5 až 0,75 m),

o	při provedení uvedených doporučení po-
užít vzorec pro dostatečnou vzdálenost a, 
který se na základě nejnovějších vědeckých 
výsledků upraví tak, že cihla bude mít dvoj-
násobně horší izolační vlastnosti než 
vzduch (dostatečná vzdálenost a pro cihlu: 

 acihla = 2avzduch),
o	dalším řešením je použití vzorce pro dosta-

tečnou vzdálenost s podle čl. 6.3 normy [4].

Pozn. 6: 
Vyhláška 50/1978 Sb. [9] § 12 Povinnos-

ti organizace

(1) Organizace jsou povinny zajišťovat 
trvalé zvyšování odborné úrovně pracovníků 
uvedených v této vyhlášce, soustavné doplňo-
vání jejich znalostí v souladu s nejnovějšími 
poznatky vědy a techniky, zejména v oblasti 
předpisů k zajištění bezpečnosti práce a tech-
nických zařízení, včetně technických norem, 
souvisejících s jejich činností.

7. Rizika spojená s nedostatečnou 
kontrolou zemničů

Revizní technik může pochybit při těch-
to činnostech:
o	neprovedení měření zemních odporů zem-

ničů
Důsledek: Při povětrnostních podmín-

kách, při kterých dochází např. k enormní-
mu zvýšení zemního odporu (sucho, mráz), 
může vzniknout problém přechodu blesko-
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Obr. 6. Po úderu blesku do objektu došlo k vyrovnání poten-
ciálů pomocí hydroizolace objektu

vého proudu do země – ohrožení vnitřní in-
stalace stavby.
o	ponechání více uzemňovacích soustav 

v jednom objektu (areálu)
Důsledek: Vznik rozdílů potenciálů v rám-

ci jednoho objektu (areálu), ohrožení elektric-
kých a elektronických zařízení uvnitř objektu 
(areálu). Po zásahu bleskem se na vnější fasádě 
stavby objevilo v pravidelných vzdálenostech 
18 černých děr (obr. 6). Blesko-
vý proud procházel pravděpodob-
ně přes hydroizolaci s obsahem 
hliníku o šířce 1 m, která byla 
instalována před 20 roky. Před-
pokladem vzniku této škody byl 
relativně velký zemní odpor jed-
notlivých zemničů, jež spolu ne-
byly vzájemně spojeny. Kdyby 
byla provedena společná uzem-
ňovací soustava, neprocházel by 
žádný bleskový proud nebo jen 
velmi malý dovnitř do budovy.

8. Shrnutí

Na závěr je třeba připome-
nout tyto vývojové etapy přijí-
mání norem v ochraně před bles-
kem do soustavy norem ČSN:
1.	období platnosti normy [1], tj. od 1. dub-

na 1970 do 1. února 2009
V tomto období vznikaly také české 

normy nejen pro vnitřní elektroinstalace 
s ohledem na přepětí, ale také pro svodiče 
přepětí. Při zpracování revize je nutné pa-
matovat na tyto normy a vyhodnotit rizi-
ka, která jsou způsobena jejich nedodrže-
ním – projektanti je opomněli vzít v potaz 
při zpracování projektu. Objekty navržené 
podle normy [1] se revidují dále podle této 
normy do první rekonstrukce nebo podstat-
ného rozšíření nebo změnil-li se podstatně 
účel využití této stavby – zvýšila-li se sku-
tečná rizika.
2.	přechodné období platnosti normy [1] 

a souboru norem [2] až [5] ed. 1, tj. od 1. 
listopadu 2006 do 1. února 2009
V tomto období se již měly všechny nové 

projekty navrhovat podle nového souboru 

norem [2] až [5]. Souběžná platnost byla 
určena pro již nakreslené projekty, aby se 
stihly zrealizovat do 1. února 2009. Bohu-
žel v praxi to vypadalo trochu jinak. Většina 
nových projektů byla započata a dále zpra-
cována podle normy [1] a mnohdy až do 
konečného termínu platnosti 1. února 2009 
zmiňované normy. Tak se např. instalovala 
stanice mobilního operátora na střeše ško-

ly, aniž byla brána v úvahu podkrovní počí-
tačová učebna. Přitom byly antény, včetně 
vodiče PE napájení sítě nn spojeny s hro-
mosvodem. Riziko, které může vzniknout 
při přímém úderu blesku do hromosvodu 
a při následném přeskoku bleskového prou-
du z počítačů na sedící žáky, nebylo vůbec 
zohledněno.

Z praxe:

Je znám dokonce jeden případ, kdy bles-
kový proud vnikl do budovy přes anténní 
kabel a přeskočil přes tělo řídícího důstoj-
níka hasičů na zásuvku nn. Dispečerský pult 
byl situován tak, že důstojník seděl zády 
k oběma zásuvkám. Jeho kolegové, kte-
ří byli na výjezdu, nezachytili jeho signál, 
a tak se urychleně vrátili. Našli ho v bezvě-
domí a poskytli mu první pomoc. To roz-
hodlo o jeho záchraně života.

3. období platnosti souboru norem [2] až [5] 
ed. 1, tj. od 1. listopadu 2006 do roku 2011
Z uvedeného textu je zcela pochopitelné, 

že za dobu existence českých norem v ochra-
ně před bleskem (asi půl století) se základní 
principy návrhu ochrany před bleskem nijak 
dramaticky nezměnily, ale došlo pouze k je-
jich dalšímu upřesnění. Tento princip bude 
zachován i pro druhou edici (ed. 2) souboru 
norem [2] až [5].

Pozn. 7:
V roce 2011 by měla být v platnosti již 

ed. 2 souboru IEC 62305-1 a -4 [10] až [13].

Literatura:
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bleskem.
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[3] ČSN EN 62305-2:2006-11 Ochrana před bles-

kem – Část 2: Řízení rizika.

[4] ČSN EN 62305-3:2006-11 Ochrana před 

bleskem – Část 3: Hmotné škody na stavbách 

a nebezpečí života.

[5] ČSN EN 62305-4:2006-11 Ochrana před bles-

kem – Část 4: Elektrické a elektronické systémy 

ve stavbách.

[6] Říhánek, L. V. – Postránecký, J.: Bouřky a ochra-

na před bleskem. Nakladatelství Československé 

akademie věd, Praha 1957.
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and life hazard.
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ning – Part 4: Electrical and electronic systems 

within structures.
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Výtah z edice 2
IEC 62305-2

Ing. Jiří Kutáč
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Vyhodnocení rizika pro stavby

Příčina poškození

Typy škodTypy ztrát
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Bleskový proud je hlavní zdroj škody. 
Rozlišují se v závislosti na úderu blesku následné příčiny poškození:

IEC 62305-2

Příčiny poškození

Příčiny poškození

S4: úder blesku v blízkosti inženýrských sítí,
která vstupují do stavby.

S3: úder blesku do inženýrských sítí, 
která vstupují do stavby;

S2: úder blesku v blízkosti stavby;

S1: úder blesku do stavby;
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IEC 62305-2

Typy škod, které mohou nastat následkem úderu blesku:

Typy škod

Příčiny poškození

Typy škod

D1: úraz živých bytostí
v důsledku dotykových a krokových napětí

D2: hmotné škody
(požár, výbuch, mechanické zničení, uvolnění
chemikálií) vlivem úderu blesku
včetně jiskření

D3: výpadek vnitřních systémů vlivem LEMP
LEMP
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Každý typ škod, samostatně nebo kombinací s jinými, může způsobit různé
typy ztrát ve chráněné stavbě. Možné vzniklé typy ztrát jsou závislé
samostatně na vlastnostech stavby.

IEC 62305-2

Typy ztrát

Příčiny poškození

Typy škodTypy ztrát

Typy ztrát L1, L2 a L3 mohou 
být vzaty jako ztráty 
společenských hodnot, které
mohou být dále posouzeny 
jako typ ztráty L4 – tedy 
čistě ztráty ekonomických 
hodnot.

L1: ztráta na lidských životech;

L2: ztráta na věřejných službách;

L3: ztráta na nenahraditelném kulturních dědictví;

L4: ztráty ekonomických hodnot
(stavba a jejich obsah,
inženýrské sítě a výpadek funkce).

Rozlišují se následné typy ztrát dle použití této normy:

Strom
Wasser

Gas
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Z toho plyne:

Níže jsou uvedeny vyjmenované činitelé pro následných typů ztrát, které je nutno 
zohlednit pro danou stavbu

IEC 62305-2 

Strom
Wasser

Gas

R1: Riziko ztrát na lidských životech;

R4: Riziko ztrát ekonomických hodnot.

R3: Riziko ztrát na nenahraditelném 
dědictví;

R2: Riziko ztrát na veřejných službách;

RT (1/rok) 
10-5

10-3

10-4

Pokud nejsou 
známy podklady

10-3
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Riziko

Každé riziko je složeno z více součásti rizik

R1 = RA+ RB+ RC
+ RM+ RU+
RV+ RW+ RZ

R2 = RB+ RC+ 
RM+ RV +
RW+RZ

R3 = RB+ RV R4 = RA+ RB+ RC
+ RM+ RU+ 
RV+ RW+ RZ

Riziko
Strom

Wasser
Gas

Lidské životy Veřejné služby Kulturní památky Ekonomické hodnoty

R1

= = = =

R2 R3 R4
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Přehled součástí rizik RX

LEMP

S1

RA RB RC

S3

RW RU
RV

S4RZ

S2

RM

LEMPRx
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Součásti rizik RA – živé bytosti
příčina poškození S1

RA = živé bytosti

Úraz živých bytostí vlivem 
dotykových a krokových napětí
vně stavby

Možné typy škod:
 L1: živé bytosti
 L4: ekonomické ztráty
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Součásti rizik RB – požár
příčiny poškození S1

RB = požár

Hmotné škody následkem požáru 
nebo výbuchu z důvodu 
nebezpečného jiskření uvnitř
stavby.

Možné typy ztrát:
 L1: živé bytosti
 L2: veřejné služby
 L3: kulturní památky
 L4: ekonomické hodnoty

S1
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Součásti rizik RC - přepětí (LEMP)
příčiny poškození S1 

RC = přepětí
(LEMP)

Výpadek vnitřních systémů vlivem
LEMP.
Elektromagnetické účinky 
bleskového proudu.

S1S1

LEMP

Možné typy ztrát:
 L1: živé bytosti

(zařízení Ex, nemocnice)
 L2: veřejné služby
 L4: ekonomické hodnoty
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Součásti rizik RM - přepětí (LEMP)
příčiny poškození S2

RM = přepětí
(LEMP)

Výpadek vnitřních systémů vlivem
LEMP.
Elektromagnetické účinky 
bleskového proudu.

S2
LEMP Možné typy ztrát:

 L1: živé bytosti
 L2: veřejné služby
 L4: ekonomické hodnoty
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Součásti rizik RU – živé bytosti
příčiny poškození S3

RU = živé bytosti

Úraz živých bytostí uvnitř stavby 
vlivem dotykových napětí
následkem zavedeného 
bleskového proudu.S3

Možné typy ztrát:
 L1: živé bytosti
 L4: ekonomické hodnoty
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Součásti rizik RV – požár
příčiny poškození S3

RV = požár

Hmotné škody vlivem části 
bleskového proudu na vstupních 
vedení do stavby.

S3

Možné typy ztrát:
 L1: živé bytosti
 L2: veřejné služby
 L3: kulturní památky
 L4: ekonomické hodnoty
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Součásti rizik RW - přepětí
příčiny poškození S3

RW = přepětí

Výpadek vnitřních systémů je 
způsoben vlivem indukovaných 
přepětí na vstupujících vedení.

S3

Možné typy ztrát:
 L1: živé bytosti

(zařízení Ex, nemocnice)
 L2: veřejné služby
 L4: ekonomické hodnoty
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Součásti rizik RZ - přepětí
příčiny poškození S4

RZ = přepětí

Výpadek vnitřních systémů je 
způsoben vlivem indukovaných 
přepětí na vstupujících vedení, která
budou přenesena do stavby.

S4

Možné typy ztrát:
 L1: živé bytosti

(zařízení Ex, nemocnice)
 L2: veřejné služby
 L4: ekonomické hodnoty
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Riziko R1

Úraz/smrt
osob
(L1)

R2

Výpadek
Inženýrských sítí

(L2)

R3

Ztráta
kulturních

památek (L3)

R4

Ekonomické ztráty
(L4)

Lit.: ČSN EN 62305-2 :2006-11

Elektr.
úraz

požár přepětí požár

(1) Je-li nebezpečí dotykových či krokových napětí (např. stadión),
(2) Ohrožuje-li přepětí nepřímo osoby (např. nemocnice),
(3) Ohrožuje-li přepětí nepřímo veřejné služby (např. zařízení s citlivou elektronikou),
(4) Je-li nebezpečí dotykových či krokových napětí pro zvířata (např. kravíny).  

Typy škod požár přepětí
(1) (2) (3) (4)

RA

RU

RC

RM

RW

RZ

RB

RV

Elektr.
úraz

požár přepětí

RC

RM

RW

RZ

RB

RV

RB

RV

RA

RU

RC

RM

RW

RZ

RB

RV

Součásti rizik

Typy ztrát

Typy ztrát a součásti rizik
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Shrnutí rizika

Součásti rizik

Rizika

Riziko

Počet nebezpečných události Nx
Pravděpodobnost poškození Px

Možné ztráty Lx
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PX
Pravděpodobnost škod

PX
Pravděpodobnost škod

LX
Činitel ztrát

LX
Činitel ztrát

NX
Počet nebezpečných 

událostí za rok

NX
Počet nebezpečných 

událostí za rok

Riziko škod
RX =  NX • PX • LX

Parametry, které mají vliv na součásti rizik
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Parametry, které mají vliv na 
součásti rizik

1. Údery do země

PX
Schadens-

wahrscheinlichkeit

PX
Schadens-

wahrscheinlichkeit

LX
Schadensfaktor

LX
Schadensfaktor

NX
Počet nebezpečných 

události za rok

NX
Počet nebezpečných 

události za rok

© 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKUDEHNsupport Riziko 04.10.07 / S6064_a

Ng = 0,1 Td
Určení počtu úderu do země
v období 1981 - 2000
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Parametry, které mají vliv na 
součásti rizik

2. Sběrná plocha

PX
Schadens-

wahrscheinlichkeit

PX
Schadens-

wahrscheinlichkeit

LX
Schadensfaktor

LX
Schadensfaktor

NX
Počet nebezpečných 

události za rok

NX
Počet nebezpečných 

události za rok
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Posuzování stavby jako jednotlivých části objektu

Stavba jako část jedné budovy

Sestává-li posuzovaná stavba  S jen z jedné části  budovy B, smí se 
použít  pro výpočet Ad rozměry stavby S, za předpokladu splnění
následujících podmínek:

– stavba S je oddělenou svislou částí budovy B;
– objekt B není stavba s prostředím výbuchu;
– rozšíření požáru mezi stavbou S a dalšími částmi objektu B je zabráněno instalaci 
protipožární stěny s požární odolnosti 120 min (REI 120) nebo srovnatelnými 
opatřeními;
– rozšíření přepětí podél společných vedení, za předpokladu , že bude tomuto 
zabráněno instalaci SPD na rozhraní vstupu těchto vedení do stavby  nebo 
srovnatelnými opatřeními.

IEC 62305-2
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Pro přepočet sběrné plochy Ad 
k posuzované části stavby
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Sběrná plocha Ad, Am, Al, Ai pro přímé/nepřímé
údery blesku vztaženo ke stavbě

Ad sběrná plocha pro údery blesku do stavby
Am sběrná plocha pro údery blesku v blízkosti stavby
Al sběrná plocha pro údery do inženýrských sítí
Ai sběrná plocha v blízkosti inženýrských sítí
Aa sběrná plocha pro údery blesku do sousední stavby, která je s ní spojena inženýrskou sítí

500 m
4 000 m

40 m
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Parametry, které mají vliv na 
součásti rizik

3. Místo / okolí

PX
Schadens-

wahrscheinlichkeit

PX
Schadens-

wahrscheinlichkeit

LX
Schadensfaktor

LX
Schadensfaktor

NX
Počet nebezpečných 

událostí za rok

NX
Počet nebezpečných 

událostí za rok
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Činitel polohy Cd stavby, inženýrské sítě a sousední
stavby na konci vedení „a“
Objekt je obklopen 
vyšších objektů
nebo stromů

Samostatně stojící
objekt na kopci nebo 
pahorku

Samostatný objekt:
žádné další objekty 
v blízkosti

Objekt je obklopen
objekty nebo
stromy o stejné
výšce nebo nižší

Quelle: http://www.hechingen-
international.de/assets/images/
Stadt_Luftbild1.jpg

Quelle: http://www.billigesflug.de/images
/imagini-mari/frankfurt-big.jpg

Quelle: http://www3.lanuv.nrw.de/static/
inf/systeme/naturerlebnisfuehrer/fr
ames/bochum/image/11_die-ge-
baeude-der-ruhr-uni-bochum.html

Quelle: http://www.1golf.eu/images/
golfclubs/golfanlage-timmendorfer-
strand_004396_full.jpg

0,25CD 20,5 1
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Činitel prostředí CE pro inženýrské sítě

venkovské
Ce

0,01 0,1

10,5

městské
s vyššími budovami ( 20,0m) městské ( 10,0m; < 20,0m)

předměstské (< 10,0m)
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Parametry, které mají vliv na 
součásti rizik

4. Vlastnosti stavby

PX
Pravděpodobnost škod

PX
Pravděpodobnost škod

LX
Schadensfaktor

LX
Schadensfaktor

NX
Häufigkeit von 

Blitzeinschlägen

NX
Häufigkeit von 

Blitzeinschlägen
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Vlastnosti stavby

ProduktionStrom
PAS

HVT
PBX

Server

Informačně-
technická síť

Napájecí
síť nn

22 kV

Rst

5 Stínění vedení uvnitř KS3

6 Stínění vedení vně pld

10 Izolační pevnost Uw,KS4

9 Rezistivita podlahy ru

8 Koordinovaná ochrana SPD pSPD

7 Stínění místností KS1, KS2

4 Instalační smyčky KS3

3 Rezistivita půdy ra

11 Zvláštní nebezpečí hz

Systém ochrany před bleskem2

2

Riziko požárů rf1

1

3

4 5

6

7

8

9

10

11
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Parametry, které mají vliv na 
součásti rizik

5. Možné ztráty, které mohou vzniknout ve stavbě

PX
Schadens-

wahrscheinlichkeit

PX
Schadens-

wahrscheinlichkeit

LX
Činitel ztrát

LX
Činitel ztrát

NX
Häufigkeit von 

Blitzeinschlägen

NX
Häufigkeit von 

Blitzeinschlägen
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Rozdělení ztrát s ohledem na příčiny poškození
Příčiny poškození

• Ztráta/úraz živých bytostí (LA)
• Ztráta hmotných škod (LB)
• Ztráta výpadkem vnitřních systémů (LC)

• Ztráta/úraz živých bytostí (LU)
• Ztráta hmotných škod (LV)
• Ztráta výpadkem vnitřních systémů (LW)

• Ztráta výpadkem vnitřních systémů (LM)

• Ztráta výpadkem vnitřních systémů (LZ)

Typ ztrát
S1

S2

S3

S4
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Posouzení a výběr ochranných 
opatření

dle ČSN EN 62305-2
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RA RU

Součásti rizik RA a RU

© 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Opatření pro snížení RA, RU
Úraz živých bytostí dotykovými a 
krokovými napětími vně jakož i 
uvnitř stavby,
Součásti rizik RA / RU

RU

RA

S1

S3
Vyrovnání potenciálů
mřížovou 
uzemňovací
soustavou
ČSN EN 62305-3, 8.2

Vnější ochrana před úrazem

Zábrany nebo
varovné nápisy
ČSN EN 62305-3, 
8.1 + 8.2

Izolace týkající se 
svodů
(např.: vodič CUI) 
ČSN EN 62305-3, 8.1 

Úraz

Vnitřní ochrana před úrazem
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Opatření pro snížení RA, RU

RU

RA

S1

S3

Odpor dotyku
Vnější /vnitřní vlastnosti půdy/podlahy

0,01 0,001 0,000 1 0,000 01

Úraz živých bytostí dotykovými a 
krokovými napětími vně jakož i 
uvnitř stavby,
Součásti rizik RA / RU
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RB

RV

Součásti rizik RB a RV
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Opatření pro snížení RB,
Hmotné škody vlivem účinků
bleskového proudu včetně
jiskření; 
Součásti rizik RB

RB

S1

Systém ochrany před bleskem LPS 

Systém ochrany před bleskem lepší než LPS I
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Opatření pro snížení RB, RV

RV

RB

S1

S3

Požár
Protipožární opatření

Když je 
instalováno 
vyrovnání
potenciálů blesk. 
proudů a jsou 
zvoleny svodiče 
SPD a když čas 
pro příjezd hasičů
je menší než 10 
Min.

0,5 0,2

Hmotné škody vlivem účinků
bleskového proudu včetně
jiskření; 
Součásti rizik RB
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RU

RV

Součásti rizik RU a RV
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Opatření pro snížení RU, RV
Úraz  živých bytostí dotykovými 
nebo krokovými napětími uvnitř
stavby; 
Hmotné škody vlivem účinků
bleskových proudů včetně
jiskření; 
Součásti rizik RU / RV

RU

RV

S3

Vyrovnání potenciálů bleskových proudů-pospojování

Svodič bleskových proudů Typ 1
síť nn informačně-technická síť

DEHNventil® modular DEHNrapid LSADEHNventil® ZP BLITZDUCTOR® XT 
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Opatření pro snížení RU, RV
instalace svodičů přepětí

ProduktionStrom
PAS

HVT
PBX

Server

Síť nn - svodič
bleskových proudů Typ1

Síť informačně-technická
svodič na lištu

Síť informačně-
technická
svodič pro systém LSA
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LEMP
RM

RC

Součásti rizik RC a RM
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S2

Opatření pro snížení RC, RM
Výpadek vnitřních systémů
vlivem LEMP; 
součásti rizik RC / RM

S1Způsob vnitřní kabeláže

LEMP

RC

S2

RM

Smyčky vedení s rozdílnými trasami ve velkých stavbách                                              
(plocha smyček o velikosti 50 m²)
Smyčky vedení, které jsou umístěny v té samé instalační trubce 
nebo smyčky vedení s rozdílnými trasami vedení v menších 
budovách (plocha smyček o velikosti 10 m²)
Smyčky vedení, které die im selben Kabel verlaufen 
(smyčky vedení o velikosti 0,5 m²) 
Kabel s odporem stínění RS (/km), který je na obou koncích  
spojen se sběrnicí potenciálů.

1

0,2

0,01

0,0001
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S2

Opatření pro snížení RC, RM
Výpadek vnitřních systémů
vlivem LEMP; 
Součásti rizik RC / RM

S1Typ vnitřní kabeláže

LEMP

RC

S2

RM
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S2

Opatření pro snížení RC, RM
Výpadek vnitřních systémů
vlivem LEMP; 
součásti rizik RC / RM

S1Vnější stínění místností

LEMP

RC

S2

RM

Vnitřní stínění místností

ProduktionStrom
PAS

HVT
PBX

Server

Stínění místnosti

© 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Prostorové stínění

Prostorové stínění tlumí magnetické pole uvnitř LPZ, které je způsobeno vlivem úderu 
blesku do nebo v blízkosti stavby, a sníží vnitřní impulzní vlny. 
Následné minimální požadavky:

• Šíře ok menší než 5m (ČSN EN 62305-4 odstavec A.2.2)
• Minimální tloušťka kovových plášťů, kovových kanálů, trubek a stínění kabelu 

(Schopnost přenosu bleskového proudu viz. ČSN EN 62305-3 tabulka 3)
• Uspořádání vodičů a minimální průřez při prostorovém, mřížovém stínění, které

nemá vést žádný bleskový proud
(viz. ČSN EN 62305-4, tabulka 3 a 6)

Opatření pro snížení RC, RM

Výpadek vnitřních systémů vlivem LEMP; 
součásti rizik RC / RM

ProduktionStrom
PAS

HVT
PBX

Server

Prostorové stínění
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RW

Součásti rizik RU; RV; RW a RZ

RW

RU

RV

RZ
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Opatření pro snížení RU, RV, RW a RZ
Hmotné škody, úraz živých 
bytostí, výpadek vnitřních 
systémů; 
Součásti rizik RU, RV, RW, RZ

RU

RV

RW

S3

S4

RZ

Typ vnější kabeláže
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RW

Součásti rizik RC; RM; RW a RZ

RW RZ

LEMP
RM

RC

© 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Opatření pro snížení RC, RM, RW a RZ
Výpadek vnitřních systémů
vlivem LEMP u indukovaných 
přepětí; součástí rizik

RC, RM, RW a RZ

RW

S3

Koordinovaná ochrana SPD

RC

RZ

LEMP RM

S4

S2

S1

Svodič přepětí Typ 2 a Typ 3
síť nn informačně-technická síť

DEHNguard M TNS DEHNpatchDEHNsafe DEHNflex DEHNlink
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Opatření pro snížení RC, RM, RW a RZ
instalací svodičů přepětí

ProduktionStrom
PAS

HVT
PBX

Server

Svodič přepětí Typ 3
instalace u koncového zaříze

Svodič přepětí-
Typ 2

Svodič přepětí pro zpracování
dat (Kat. 6)

Svodič přepětí pro 
telefonní
systémy na stěnu
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Koordiniovaná ochrana SPD - Typ 2
Svodiče přepětí - katalog 2008 / 2009

© 2008 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Koordinovaná ochrana SPD - Typ 3
Svodiče přepětí - katalog 2008 / 2009
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Výtah z edice 2 IEC 62305-3 – Ing. Jiří Kutáč 
 

5.2 Jímací soustava 

5.2.1 Všeobecně 
Pravděpodobnost, že bleskový proud vnikne do stavby, bude podstatně snížena, bude-li řádně navržena 
jímací soustava. 

Jímací soustava může být vytvořena kombinací následujících částí: 

a) tyče (včetně samostatně stojících stožárů); 

b) zavěšená lana; 

c) mřížové vodiče. 

Aby vyhověly této normě, musí být všechny typy jímací soustavy umístěny podle článků 5.2.2, 5.2.3 
a přílohy A. Všechny typy jímačů musí plně vyhovět této normě. 

U všech typů jímačů musí být pro určení ochranného prostoru použity pouze reálné fyzické rozměry ko-
vových jímacích soustav. 

Jednotlivé tyče jímací soustavy by měly být na střeše spolu vzájemně spojeny tak, aby bylo zajištěno 
rozdělení bleskového proudu. 

Radioaktivní jímače nejsou přípustné. 

5.2.2 Umístění 
Součásti jímací soustavy instalované na střeše musí být umístěny na rozích, exponovaných místech 
a hranách (především na horních dílech fasád) podle jedné nebo vice následných metod.  

Přípustné metody pro stanovení umístění jímací soustavy jsou tyto: 

– metoda ochranného úhlu; 

– metoda valící se koule; 

– metoda mřížové soustavy. 

Metoda valící se koule je vhodná pro všechny případy. 

Metoda ochranného úhlu je vhodná pro jednoduché tvary budov, ale je ohraničena výškou jímací soustavy, 
která je uvedena v tabulce 2. 

Metoda mřížové soustavy je vhodná pro ochranu rovinných ploch. 

Hodnoty pro ochranný úhel, poloměr valící se koule a velikost ok mříže pro každou třídu LPS jsou uvedeny 
v tabulce 2. Detailní informace o umístění jímací soustavy jsou uvedeny v příloze A. 

Tabulka 2 – Maximální hodnoty poloměru valící se koule, velikosti ok 
a ochranného úhlu jsou přiřazeny třídě LPS 

 Metody ochrany 

Třída LPS Poloměr valící se koule r
m 

Velikost ok W 
m 

Ochranný úhel 
° 

I 20 5  5 

II 30 10  10 

III 45 15  15 

Viz obrázek dole 

IV 60 20  20  
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5.2.3 Jímací soustava před bočními údery do vysokých budov 

5.2.3.1 Stavby nižší než 60 m 
Výzkumy ukazují, že pravděpodobnost úderů o nízké amplitudě do svislých stran stavby nižší než 60 m je 
natolik nízká, že tyto údery není třeba uvažovat. Střechy a vodorovné výstupky musí být chráněny podle 
třídy LPS určeně na základě výpočtu rizika v IEC 62305-2. 

5.2.3.2 Stavby vyšší než 60 m 
U staveb vyšších 60 m mohou blesky udeřit i do boku stavby obzvlášť do hrotu, hran a rohu vnějších 
ploch. 

POZNÁMKA Všeobecně je nebezpečí bočních úderů malé, protože je malé procento všech úderů do vyšších budov 
z boku a hodnoty jsou podstatně nižší než při úderech do střech staveb. Avšak elektrická a elektronická zařízení 
umístěná na bocích staveb mohou však být zničena blesky o malé vrcholové hodnotě proudu. 

Jímací soustava musí být umístěna tak, aby chránila horní část vysokých staveb (tzn. v normálním případě 
horních 20 % výšky stavby ale ne pod 60 m výšky stavby) a na ni uchycená zařízení (viz příloha A). 

Pravidla pro umístění jímací soustavy na těchto horních částech stavby musí splňovat požadavky ale-
spoň na LPL IV s tím, že se klade důraz na to, aby jímače byly umístěny na rozích, hranách a výrazných 
výčnělcích (jako jsou balkóny, vyhlídkové terasy apod.). 

Požadavky na jímače umístěné po stranách vysokých staveb mohou být splněny kovovými hmotami, jako 
jsou kovové obklady nebo kovové opláštění, umístěnými na vnějších stěnách, pokud splňují požadavky 
na minimální rozměry v tabulce 3. Požadavek na jímače může být splněn také tím, že je mezi ně zahrnu-
to také použití vnějších svodů umístěných na svislých hranách stavby, pokud tyto svody nejsou zajištěny 
náhodnými vnějšími kovovými vodiči.  

Instalované nebo náhodné jímače splňující uvedené požadavky mohou využít instalované svody nebo 
mohou být vhodně proojeny s náhodnými svody, jako je kovová kostra stavby nebo kov elektricky spojité 
výztuže betonu splňující požadavky článku 5.3.5. 
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Příloha A (normativní) 

Umístění jímací soustavy 

A.1 Umístění jímací soustavy, je-li použita metoda ochranného úhlu 
Umístění jímací soustavy je považováno za dostatečné, je-li chráněná stavba (zařízení) zcela umístěna 
uvnitř ochranného prostoru, který je vytvořen jímací soustavou. 

Pro určení ochranných prostorů musí být vzaty jen skutečné fyzické rozměry jímací soustavy. 

A.1.1 Ochranný prostor svislé jímací tyče 
Ochranný prostor svislé jímací tyče bude vytvořen pravoúhlým kuželem s vrcholem umístěným v ose 
jímací tyče, polovičním vrcholovým úhlem , který je závislý na třídě LPS a na výšce jímací soustavy dle 
tabulky 2. Příklady ochranných prostor jsou zobrazeny na obrázcích A.1 a A.2.  

 



h1

A

C O 

B   

Legenda 

A Vrchol jímací tyče 

B Referenční rovina 

OC Poloměr ochranného prostoru 

h1 Výška jímací tyče nad referenční rovinou chráněného prostoru 

 Ochranný úhel podle tabulky 2  

Obrázek A.1 – Chráněný prostor svislé jímací tyče 
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Legenda 

A, B, C   bod úderu 

POZNÁMKA 1  Pravidla pro rozdělení proudů: 

a) Bod úderu 

Proud je v bodech úderu rozdělen počtem možných proudových cest do mřížové jímací soustavy. 

b) Další styčné body (spojení) 

Proud se zmenšuje u každého dalšího spoje mřížové jímací soustavy o 50 %. 

c) Svody 

Proud se opět snižuje o 50 % ale hodnota kc musí být menší než 1/n. 

(n… celkový počet svodů) 

POZNÁMKA 2 Hodnoty kc se mají uvažovat od místa úderu blesku k okraji střechy. Dráhu podél okraje střechy ke 
svodu není třeba uvažovat. Hodnoty kc podél svodů závisí na hodnotě kc jímače připojeného k okraji střechy. 

POZNÁMKA 3 Jak je znázorněno výše, jestliže je od místa úderu blesku k okraji střechy méně ok, mají se použít 
příslušné hodnoty kc počínaje od bodu, ve kterém se má uvažovat dostatečná vzdálenost. 

POZNÁMKA 4 Jestliže existují vnitřní svody, měli by se při vyčíslování n brát v úvahu. 

Obrázek C.5 – Hodnoty součinitele kc v případě mřížové jímací soustavy, soustavy mnoha svodů 
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Tabulka 11 – Izolace vnějšího LPS – Hodnoty koeficientu km 

Materiál km 

Vzduch 1 

Beton, cihla, dřevo 0,5 

POZNÁMKA 1 Je-li použito několik izolačních materiálů v sérii, je  osvědčenou praxí použít nižší hodnoty km. 

POZNÁMKA 2 Při použití jiných izolačních materiálů by měl návod pro sestavení a hodnotu km poskytnout 
výrobce. 

 

Požadavek na maximální celkový odpor 0,2  stavby může být překontrolován změřením odporu mezi 
soustavou jímačů a základovou deskou na úrovni země s využitím zkušebního zařízení schopného mě-
ření ve čtyřvodičovém zapojení (dva vodiče měřicí a dva snímací), jak je znázorněno na obrázku E.3. 
Vtištěný měřicí proud by měl být řádově okolo 10 A.  

 

Obrázek E.3 – Měření celkového elektrického odporu 
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E.4.3.3 Svařování nebo svorkování ocelových armovaných prutů  
Propojení armovacích prutů by mělo být zajištěno svorkami nebo svařováním. 

POZNÁMKA Vhodné jsou svorky vyhovující souboru IEC 62561 (EN 50164). 

Svařování armovacích prutů je dovoleno jen na základě schválení stavebním inženýrem. Délka svárů 
armovacích prutů by měla být minimálně 50 mm (viz obrázek E.5).  

 
Obrázek E.5a – Svařené spoje (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC) 

 
Obrázek E.5b – Svorníkové spoje podle IEC 62561 (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC) 

 
Obrázek E.5c – Svázané spoje (vhodné pro bleskové proudy a účely EMC) 

 
Obrázek E.5d – Připoutané spoje (vhodné pouze pro účely EMC) 

 

Obrázek E.5 – Typické způsoby spojování prutů armování v železobetonu (jsou-li dovoleny) 
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Legenda 
1 Kovový stožár 
2 Izolátor  
3 Jímací tyč 
4 Jímací vodič 
5 Vodič pospojování 
6 Anténní kabel  
7 Zkušební spojka (svorka) 
8 Přípojnice ekvipotenciálního pospojování 
9 Základový zemnič 
a Ochranný úhel 
s  Oddělovací vzdálenost 
L Délka, která se uvažuje pro výpočet oddělovací vzdálenosti 
MDB Hlavní rozváděč 
PCB Připojovací skříň 

Obrázek E.32a – Příklad konstrukce ochrany před bleskem domu s anténou TV  
(anténní stožár a anténa jsou chráněny izolovanými jímači  

projektovanými v souladu s metodou ochranného úhlu) 
  

Silová propojení 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

M

 

7

8

9

10 

M 

 11 

 

Legenda 

1 Energie ke spotřebiteli 

2 Elektroměr 

3 Hlavní domovní skříň HDS 

4 Energie z rozvodné sítě 

5 Plyn 

6 Voda 

7 Centrální vytápění 

8 Elektronické přístroje 

9 Stínění anténních kabelů 

10 Přípojnice ekvipotenciálního pospojování  

11 SPD (přepěťová ochrana) 

12 ISG (izolační jiskřiště)  

M Plynoměr/vodoměr  

Obrázek E.43 – Příklad umístění ekvipotenciálního pospojování  
Přípojnice pospojování by měly být umístěny tak, aby byly připojeny krátkými vodiči k uzemňovací 
soustavě nebo k vodorovným obvodovým vodičům.  

Přípojnice pospojování je přednostně instalována na vnitřní straně vnější stěny v blízkosti úrovně terénu, 
hlavního rozváděče sítě nízkého napětí a připojena krátkou trasou k uzemňovací soustavě zahrnující 
obvodový zemnič, základový zemnič a kde je použit náhodný zemnič jako vzájemně spojené ocelové 
armování.  

V rozsáhlých budovách může být použito několik přípojnic pospojování vzájemně spojených. Velmi 
dlouhá spojení mohou tvořit velké smyčky, ve kterých se indukují velké proudy a napětí. Minimalizace 
těchto účinků spočívá ve vzájemném propojení těchto spojení do mřížové soustavy stavby a uzemňovací 
soustava by měla být provedena dle IEC 62305-4. 

 

12 
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Výtah z edice 2 IEC 62305-4 – Ing. Jiří Kutáč 
 
Iimp, Imax a In, jsou zkušební hodnoty proudů použitých při zkoušce třídy I a třídy II. Jsou svázané s maxi-
mální hodnotou vybíjecích proudů, které lze pravděpodobně předpokládat na úrovni LPL v místě instala-
ce SPD v systému. Imax je spojena s testy třídy II a Iimp je spojena s testy třídy I. 
 
Hodnoty Iimp, Q, W/R, které jsou v souladu s normou IEC 61.643-1-1, jsou uvedeny v Tabulce D.1. 
 

 
Poznámka 1 Tabulka D.1 se týká SPD připojení na vedeních připojených k neutrálnímu vodiči (ve spojení 
s CT1). 
Poznámka 2 * Viz IEC60364-53-534. 
Poznámka 3 Obecně Iimp souvicí s dlouhými vlnami (např. 10/350 μs), než je Imax. 

Tabulka D.1 - Upřednostňované hodnoty Iimp 

 
D.1.1 Faktory určující zatížení SPD 
 
Zatížení, kterému je SPD vystaveno za rázových podmínek, je funkcí mnoha složitých a vzájemně souvi-
sejících parametrů. Patří mezi ně: 
 

 Umístění SPD v rámci stavby - Ref. Obrázek D.1 

 
Legenda: 
 

1 Původní elektroinstalace 
2 Distribuční rozváděč 
3 Místo připojení elektrických rozvodů 



 
25

4 Zemnící pospojování, přípojnice 
5 Přepěťové ochranné zařízení, testovaná třída I nebo II 
6 Zemnící připojení (zemní elektroda) přepěťových ochranných zařízení 
7 Pevná zařízení, která mají být chráněna 
8 Přepěťové ochranné zařízení, testovaná třída II 
9 Přepěťové ochranné zařízení, testovaná třída II nebo III 
10 Oddělovací prvky nebo délka vedení 

F1, F2, F3 Nadprouá ochranná odpojovačů 
 
 
POZNÁMKA 1 Další informace naleznete v IEC 61643-12.  
 
Obrázek D.1 – Příklad zkušebního zapojení pro testy  třídy I, třídy II a třídy III SPD 
 
Způsoby úderu blesku do objektu (viz obr. D.2) – například, je to přímý úder do konstrukcí LPS (S1), ne-
bo prostřednictvím indukce do vedení budovy, v blízkosti (S2), nebo inženýrských sítí (S3a S4)? 
 
 

 
Obrázek D.2 - Základní příklad různých zdrojů poškození stavby a šíření bleskového proudu do 
distribuční soustavy 
 

Distribuce bleskových proudů uvnitř stavby - například, jaká část bleskového proudu vstoupí do uzemňo-
vací soustavy a jaká zbytková část si najde cestu prostřednictvím inženýrských sítí do distribuční sousta-
vy, kovových potrubí, telekomunikačních vedení, atd. a ekvipotenciální vyrovnání na SPD systémech. 

Odpor a indukčnost inženýrských sítí - jak tyto parametry ovlivní dosavadní vrcholovou hodnotu Ipeak  
a náboj Q. 

Přídavná vodivá zařízení připojená k zařízení – budou přenášet dílčí část bleskového proudu, a tak snižu-
jí část proudu, která by protékala eqvipotenciální přípojnící SPD. Pozornost by měla být věnována mož-
nému nahrazení těchto částí nevodivými. 

Uvažování tvaru vlny - není možné počítat pouze se špičkovým proudem, který SPD bude muset přená-
šet za působení přepětí, je potřeba také posuzovat tvar vlny nárůstu (například 10/350 μs zahrnující pří-
mé a dílčí bleskové proudy, 8/20 μs pokrývající indukované bleskové proudy) a poměr náboje Q. 

Všechny ostatní objekty, které jsou napojené prostřednictvím inženýrských sítí na primární síť, budou 
také ovlivněny rozděleným proudem. 



 
26

D.2 Kvantifikace statistických úrovní ohrožení pro SPD 
Bylo provedeno mnoho pokusů s cílem kvantifikovat elektrické prostředí a míru ohrožení SPD na různých 
místech v zařízeních. Například pro servisní vstup SPD, který je vybaven strukturovaným LPS závisí míra 
ohrožení na požadované LPL v závislosti na posouzení míry rizika, s cílem omezit ho na přípustnou hod-
notu podle viz bod 6 IEC 62305-1). 

 

Tato norma předpokládá, že v rámci LPL I velikost amplitudy proudu přímého úderu blesku do objektu 
(S1) může dosahovat až 200 kA s tvarem vlny z 10/350 μs (viz bod 8.1 a příloha A IEC 62305-1). SPD by 
měly být vybrány, aby splňovaly požadované LPL, identifikovány na základě posouzení rizik, existují  
i další faktory, které by mohly ovlivnit velikost bleskového proudu podléhajících SPD. 

 
D.2.1 Instalační faktory ovlivňující rozdělení bleskového proudu 
 
Pokud není specifikován výpočet rozdělení bleskového proudu (viz IEC62305-1 bod E.1) přijme se obec-
ný předpoklad, že se 50% tohoto proudu odvede do země prostřednictvím zemění objektu a 50% se vrací 
přes vyrovnávání potenciálu SPD. Pro LPL I to znamena, že část původního proudu 200 kA je odvedena 
každým SPD, Iimp je 25 kA pro tři fáze v síti TN-C - viz obr. D.3. 
 
 

 

Obrázek D.3 - Základní příklad vyváženého rozdělení proudu  
 
 
 
Předpokládáme-li, že tři kovové instalace objektu splňují podmínky ČSN EN 62305-1, článek E1, pak 
celkový proud Iimp ke každému vyrovnání potenciálu SPD ve třífázové soustavě je 8,3 kA.  
 
Rozdělení bleskového proudu v distribuční soustavě je silně ovlivňováno uzemněním inženýrských sítí 
objektu. Například v TN-C soustavě s na více místech uzemněným středním vodičem poskytuje blesko-
vému proudu mnohem přémější a nižší impedancí cesty k zemnění, než systém TT.  
 
Zjednodušené předpoklady rozdělení proudu jsou užitečné při posuzování úrovní ohrožení, ke kterým  
u SPD může dojít, ale je důležité, aby byly dány v kontextu všech předpokladů. 
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Příklady instalací izolovaných
hromosvodů: 

vodičů HVI, HVI light, CUI

systém oddálených
hromosvodů DEHNiso DLH

Ing. Jiří Kutáč
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Izolovaný hromosvod
vodič HVI –

dle ČSN EN 62305-3, kapitola 4

(dostatečná vzdálenost s = 0,75 m) 
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Izolovaný hromosvod
vodič HVI  I a II (pevná délka)

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

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

oblast
koncovky

hlavice

hlavice

oblast
koncovky

hlavice

uzemňovací prvek
(odnímatelný)

Pozn: další barvy dle poptávky

oblast
koncovky

pevně připojená
uzemňovací svorka 

(objímka)

pevně připojená
uzemňovací svorka 

(objímka)
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Izolovaný hromosvod
vodič HVI  III (možnost zkrácení)

vodič HVI III obj. č. 819 022 (černá)
819 025 (šedá)

oblast
koncovky

hlavice připojovací prvek

oblast
koncovky

1,40m  x  1,60m

vodič HVI
se speciální

izolací

pevně připojená
uzemňovací svorka 

(objímka)

volně připojená
uzemňovací svorka 

(objímka)

Pozn: další barvy dle poptávky
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Použití vodiče HVI I nebo III 
svod z antény k zemniči 

Vyrovnání potenciálů

Základový zemnič

vodič HVI  I nebo III
obj. č. 819 020 nebo 819 022
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připojovací díl
obj.č. 301 229

anténa

stožár GF-UP
obj.č. 105 300 (3 m)

105 301 (4,7 m)

vyrovnání
potenciálů

v oblasti koncovky 
1,40m  x  1,60 m
nutno dodržet 
dostatečnou vzdálenost s 

2 ks objímky

obj.č. 105 360

jímací tyč

obj.č. 101 001

oblast koncovky
1,40m  x  1,60 m

vodič HVI II nebo III
obj.č. 819 021 nebo 819 022

Betonová podpěra

obj. č. 253 015

svorka 
obj .č. 390 059

Použití vodiče HVI II nebo III 
svod z antény k zemniči 

podpěra DEHNiso Combi

obj. č. 106 812
betonový podstavec

obj. č. 102 340
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Použití vodiče HVI  
skrytý nebo vnitřní svod

izolovaný svod

Průchod střechou

ocelový nosník

beton

připojení uzemnění



půdorys A

půdorys A

připojení uzemnění
1,40m  x  1,60 m
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10

00
 m

m

Použití vodiče HVI
pro prostředí Ex – zónu 2 nebo 22

oblast 
koncovky

 

Zóna Ex 21

Zóna Ex 22

Podpěra vedení pro vodič HVI®

nástavec na potrubí se svorníkem
obj. č. 106 322

objímka obj. č. 106 323
podpěra vedení obj. č. 275 430 

(délka 200 mm)

Z
ón

a 
E

x
20

Výfukové potrubí
na střeše sila

Vodič HVI®

200 mm
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Vodič HVI v trubce 
pro anténní systémy

Vodič HVI® II
obj. č. 819 324

Vodič HVI® I
obj. č. 819 323

Vodič HVI® III
obj. č. 819 325
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Uložení vodiče HVI na ploché střeše
vzdálenost podpěr cca 1 m

Adaptér pro FB
obj. č. 253 026

Betonový podstavec 
obj. č. 253 015
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Držák KU vodiče HVI® Ø 23 mm
uložení na ploché střeše v betonovém podstavci

tyčový adaptér Alu, 
obj. č. 106 816

délka 150 mm, Ø 16 mm, 

k uchycení do 

betonového podstavce klínem

např. obj. č. 102 075,

závit M8 k uchycení

držáku vodiče
např. obj. č. 275 220, 275 225
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Podpěra vedení s upínacím páskem
Na potrubí o průměru 90 – 300 mm

obj. č. 275 333obj. č. 275 330
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Podpěra vedení pro zateplené zdi
a zatloukací hmoždinka pro montáž v oblasti koncovky

obj. č. 275 823obj. č. 275 820

Rozměr vrutu                            
7 x 180 mm

obj. č. 106 760

Rozměr hmoždinky              
7 x 180 mm

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Izolovaný hromosvod
vodič HVI light–

dle ČSN EN 62305-3, kapitola 4

(dostatečná vzdálenost    s = 0,45 m) 
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Izolovaný hromosvod
vodič HVI® light (dostatečná vzdálenost s = 0,45 m)

Dostatečná vzdálenost s:  0,45 m (ve vzduchu)
 0,90 m (cihla)

jádro: Cu (měkký)
průřez: 19 mm²
izolace: PE (Polyethylén)
vnější průměr: 20 mm (svět. obal 17 mm)
barva: tmavě šedý
obj.č. 819 125 délka 100 m na 
bubnu

Buben z překližky
Ø cca 80 cm, šířky cca 50 cm
celkové váhy cca 66 kg 

Technická data

Základní požadavky instalace
vodiče HVI light: 
dostatečná vzdálenost s  0,45 m 

(ve vzduchu)
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Použití vodiče HVI light

Detail A

Detail A
jímač Vodič HVI light

22
,5

5 
m

20
 m

30 m
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1,90 m

27 m

ochranný      prostor

ochranný 
prostor

20 m

Použití vodiče HVI light

Vodič HVI-Leitung

1,5 m

30 m

ochranný 
prostor
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Vodič CUI -
ochrana před dotykovým 

a krokovým napětím 
dle ČSN EN 62305-3, kapitola 8 
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Izolovaný hromosvod 
vodič CUI

vodič CUI


3 

m


5
m

tyčový 
zemnič

základový 
zemnič

±0 terén

vodič CUI


3 

m


5
m

sklep

LPZ 0 
A

LPZ 0 LPZ 0 
AA

3 m

asfalt tloušťky 5 cm
nebo strojené zemniče
dle zásad EN 

asfalt tloušťky 5 cm
nebo strojené zemniče
dle zásad EN 

LPZ 0 
A

LPZ 0 LPZ 0 
AA

±0 terén

LPZ 0 CLPZ 0 LPZ 0 CC LPZ 0 CLPZ 0 LPZ 0 CC

3 m

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Použití vodiče CUI
vstup do hal nebo do supermarketů

 500 mm

Zkušební svorka

obj. č. 830 208  délka L = 3,5 m 
obj. č. 830 218  délka L = 5 m

montážní návod č. 1482

Vodič CUI
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Revizní dvířka / šachta pro zkušební svorku

Šachta pro zkušební svorku
obj. č. 549 000 (litina bez SZ)
obj. č. 549 100 (plast bez SZ)
obj. č. 549 001 (litina se SZ)

obj. č. 476 020

Zabudovaná
pevná zkušební svorka 

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Nový systém oddálených hromosvodů
DEHNiso DLH 

upevnění vodičů
na ploché střechy

(skladů, výrobních hal)
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DEHNiso-podpěra vedení na střechy
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DEHNiso-podpěra vedení na střechy
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Materiál - podpěra vedení um. hmota
Rozsah držáku vedení prům. 8 mm
Vedení vodiče volné
Distanční vzpěra GFK 10 mm sv. šedá
km-koeficient 0,7
Provedení UV-stabilní
Váha 4,6 kg
Průměr podložky 300 mm

DEHNiso-podpěra vedení na střechy

Variabilní řada podpěr pro dodržení
dostatečné vzdálenosti dle ČSN EN 62305-3 
,pro vedení vodičů po plochých střechách.

DEHNiso-DLH

délka 295 mm: Obj.č. 253 115
délka 435 mm: Obj.č. 253 125
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Materiál - podpěra vedení um. hmota
Rozs. držáku vedení prům. 8 mm
Vedení vodiče volné
Distanční vzpěra GFK 10 mm 
barva dist. vzpěry světle šedá
km-koeficient 0,7
izolační délka 220 / 360 mm
Provedení UV-stabilní

DEHNiso-podpěra vedení na střechy
jednotlivé komponenty

Pro upevnění vodičů na betonovém 
podstavci s podložkou

DEHNiso-DLH distanční vzpěra

délka 280 mm: Obj.č. 253 315
délka 420 mm: Obj.č. 253 325
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DEHNiso-podpěra vedení na střechy
jednotlivé komponenty

Materiál um. hmota
Ø objímky 10 mm
Průměr 300 mm
Výška 60 mm
Barva světle šedá
Provedení UV-stabilní

DEHNiso-DLH podložka

S objímkou pro distanční vzpěru
(Obj.č.253 315, 253 325) a ochranu povrchu 
střechy pod betonem 
(Obj.č.253 301) 

Obj.č. 253 300
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DEHNiso-podpěra vedení na střechy
jednotlivé komponenty

Provedení 4-hranný , otevřený
Materiál beton (C35/45) 
Rozměry 180x180x70 mm
Váha 4,6 kg

DEHNiso-DLH betonový podstavec

Pro zajištění podložky se zasunutou 
vzpěrou

Obj.č. 253 301

Počet betonových podstavců v jednom 
podlaží palety  24 kusů na celé EURO 
paletě pak 192 kusů.
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DEHNiso-podpěra vedení na střechy
jednotlivé komponenty

Rozsah držáku vedení prům. 8 mm
Vedení vodiče volné
Ø objímky 10 mm
Materiál um. hmota
Barva světle šedá
Provedení UV-stabilní

DEHNiso-DLH
podpěra vedení s objímkou

Pro uchycení vodiče na distanční vzpěře

Obj.č. 123 109
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DEHNiso-podpěra vedení na střechy
jednotlivé komponenty

Materiál GFK
Délka 3000 mm
km-koeficient 0,7
Ø tyčky 10 mm
Barva sv.šedá (RAL70325)
Provedení UV-stabilní
Rozsah teplot použití -50 až +100°C

DEHNiso-DLH Distanzstab

Distanční vzpěra k nařezání

Obj.č. 253 310
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Průběh montáže
DEHNiso-podpěra vedení na střechy
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Průběh montáže
DEHNiso-podpěra vedení na střechy
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Průběh montáže
DEHNiso-podpěra vedení na střechy
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Jímací tyč GFK/Al 
Jímací tyč GFK/Al

Pro stavbu oddálených hromosvodů např. 
na plochých střechách.
Upevnění v betonových podstavcích s 
klínkem.
Také pro vytváření oddálených soustav s 
omezeným stínem pro FV zařízení.

délka 1660 mm: Obj.č. 106 207
délka 2000 mm: Obj.č. 106 210

jímací hrot Al Ø = 10 mm
GFK-průměr 16 mm
koeficient materiálu km = 0,7

detail

hliník. 
slitina

GFK slisováno
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Jímací tyč GFK/Al 
Jímací tyč GFK/Al

Pro stavbu oddálených hromosvodů např. 
na plochých střechách.
upevnění v betonových podstavcích s 
klínkem.
Variabilní provedení se závitem M10 ,
například pro jímací hrot obj.č.101 001 nebo 
jímací hrot se svorkou Obj.č.105 071
(pro křížení).

délka 675 mm: Obj.č. 106 217
délka 1075 mm: Obj.č. 106 220

GFK-průměr 16 mm
koeficient materiálu km = 0,7
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Svodič bleskových proudů
BLITZDUCTOR® XTU 

Yellow / Line

Ing. Jiří Kutáč
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BLITZDUCTOR® XTU 
Kombinovaný svodič s eXTras a actiVsense®

• Automaticky rozpozná přiložené provozní napětí
použitého signálu.

• Ochranná úroveň je optimálně přizpůsobena přímo 
pro přiložené signální napětí.

actiVsense®

 active aktivní
 Voltage napěťový
 sensitive citlivý
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BLITZDUCTOR® XTU 
Kombinovaný svodič s technologií actiVsense®

• zkušeb. impulzní proud do 10 kA
• 4 žíly je na 12 mm šířkyVšechny ochranné

moduly ve specifickém 
ochranném modulu

LifeCheck hlídá
všechny ochranné

moduly
Univerzální základní díl

2-dílná
konstrukce
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BLITZDUCTOR® XT BAS
Univerzální základní díl jako průchozí svorka BXTU

Chráněná strana
"protected"

Lamelové kontakty, 
které jsou schopny 

přenést bleskové proudy

Popisové pole

4-pólový, do 2,5 mm²

Uzemňovací patice, 
není nutné žádné

dodatečné připojení

Nepřerušovací přepínací kontakt

Uchycení na nosnou lištu
Ochrana před 

přepólováním modulů
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BLITZDUCTOR® XT BAS 
Základní díl s nepřerušovacím přepínacím kontaktem

Princip zapojení

Se zasouvacím modulem
> Kontakty rozpojenyprotectedBXT BAS

BXT ML4...

Bez modulu
> Kontakty sepnuty

protectedBXT BAS

Žádné přerušení provozu při 
výměně modulu! 

chráněna

chráněna

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

BLITZDUCTOR® XT BAS 
Univerzální základní díl jako průchozí svorka BXTU

Bez přerušení a rychlá
výměna modulu

Zapojení vodičů jako do 
řadové svorky

clickclick
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BLITZDUCTOR® XTU
BXTU ML4 BD 0-180

Kombinovaný svodič, který šetří místo s technologií actiVsense® pro ochranu 2 párů se 
symetrickým rozhraním s galvanickým oddělením

• Kontrola LifeCheck
• Optimalní ochrana 2 párů

• pro LPZ 0A-2 a vyšší

BD 0-180
920 349

0-180 V
0,1 A

Typ
Obj.č.

Třída svodiče
UN
IN

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

BLITZDUCTOR® XTU
BXTU ML2 BD S 0-180

• Kontrola LifeCheck
• Optimální ochrana 1 páru

• Přímé nebo nepřímé stínění
• pro LPZ 0A-2 a vyšší

BD S 0-180
920 249

0-180 V
0.1 A

Typ
Obj.č.

Třída svodiče
UN
IN

Kombinovaný svodič, který šetří místo s technologií actiVsense® pro ochranu 2 párů se 
symetrickým rozhraním s galvanickým oddělením

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

BLITZDUCTOR® XTU s technologií actiVsense®

Provozní napětí UN:
UN = 0...180 V

fUN = DC...400 Hz
IN = max. 100 mA

Signální napětí USignal:
USignal =  5 V

fSignal = max. 25 MHz

Přiložené signální napětí

t [ Zeit ]

Provozní napětí UN

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

BLITZDUCTOR® XTU s technologií actiVsense®

Zkouška ochranné úrovně

nechráněná část IN..... ..........OUT     chráněná část

UN = 10 V

UP = 25 V

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Specifikace ochranné úrovně

BLITZDUCTOR® XTU s technologií actiVsense®

Provozní napětí UN

při
při

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Důvody pro volbu BXTU

 2 páry s rozdílným napětím v jednom svodiči
(snížení nákladů)

 neznámé / nedefinované napětí
 rozdílná / nejistá ochranná úroveň
 jednoduchý návrh systému

 jednoduchá údržba / náhrada použitých 
modulů

 minimální skladovací zásoby
 ..........

BLITZDUCTOR® XTU s technologií actiVsense®
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Schéma
systému monitorování stavu svodiče

Komunikátor Čtečka Komunikace

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Schéma
systému monitorování stavu svodiče

Komunikátor Čtečka Komunikace

Data Data

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

DRC MCM XT – údržba, ukazatel poruchy, výměna

Svodič s číslem pozice

Dohlížecí přístroj, označený 
adresou BUS, která slouží jako 
číslo dohlížecí skupiny.

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

Jednotka monitorování stavu
DRC MCM XT

3-cestný spínač pro ovládání DRC MCM:
servis: Servisní modul „vst/ výst“

(rozšířené funkce rozhraní)
sync: přepnutí mezi modulem

Master- a Slave
zobraz: detailní ukazatel stavu (LED)

Ukazatel stavu pomocí 3-barevné LED: 

– jeden nebo více vadných svodičů
vadný svodič

– přímo testovaný svodič
– vše je OK

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

DRC MCM XT – konstrukce, montáž, parametrizace
vzdálenosti mezi DRCs bez synchronizace

25 cm

25 cm 25 cm

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin IP ILPC 2011                                           JKU

DRC MCM XT – konstrukce , montáž, parametrizace

Žádné vzdálenosti mezi DRCs
se synchronizací!
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Alternativní ochrany před bleskem v kontextu platných norem 
 
Autor: Jan Hájek, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG. organizační složka Praha 
I ochrana před bleskem je, tak jako jiné obory co nás obklopují, též pod tlakem různých alternativců, 
kteří se s vidinou snadno nabytého zisku nebojí klientům říkat to, co rádi slyší. Rád bych upozornil na 
to, co nazýváme správným řešením, ověřenou skutečností. 

 

1. Struktura a vznik norem 
Koncem předminulého století, začali elektrotechnici zjišťovat, že tak jako jiné obory, není od věci si 
standardizovat obvyklé způsoby řešení a podle nich provádět svou činnost. 

Se vznikem Československa se pojí vznik Elektrotechnického svazu českého ESČ, který začal 
vytvářet národní normy a to i pro ochranu před bleskem. V tehdejších dobách se již využívalo 
poznatků z jiných národních norem, s tím, že se přizpůsobovaly našim národním zvyklostem  
a podmínkám. 

Postupně však sílila mezinárodní spolupráce a práce na těchto normách se přesunula na mezinárodní 
úroveň, konkrétně v elektrotechnice, ochraně před bleskem se jedná o normy IEC -International 
Electrotechnical Commission. Tyto normy nemají na našem území právní relevanci a tak se ty 
nejpotřebnější přebírají jako harmonizované dokumenty a vydávají se jako normy ČSN. Tyto normy 
jsou v našem právním řádu chápány jako to minimum, které musím splnit, pokud se chovám 
zodpovědně. 

Rozhodnutím České republiky vstoupit do Evropské unie nám vznikla vstupem do organizace 
CENELEC (European Committee for Electrotechnical Normization) povinnost naše normy 
přizpůsobit, nebo nahradit Evropskými normami, pokud řeší problematiku stejně, či jinak. 

Vzhledem k tomu, že tvorba norem nepatří mezi levné záležitosti, vznikají evropské normy často 
převzetím norem mezinárodních, v některých případech norma, která vznikla jako evropská je 
převzata a schválena jako norma mezinárodní. 

Pro tvorbu norem vznikají na mezinárodní úrovni mnohačlenné pracovní komitéty, které do návrhu 
normy aplikují nejnovější a hlavně ověřené poznatky. Takto vzniklý dokument je zaslán všem členům 
(IEC nebo Cenelec) , respektive jejím národním komitétům k připomínkování. Toto připomínkování 
probíhá v oficiálních jazycích, kterým dominuje angličtina nebo francouzština. Připomínky jsou do 
návrhu normy zapracovány a tento dokument postoupí do hlasovacího procesu, kdy jednotlivé národní 
komise členů připomínkují jednotlivé body a to z technického, vědeckého, nebo i národního zvykového 
pohledu. Pokud jsou ostatními tyto připomínky uznány jako technicky oprávněné, jsou zapracovány do 
tohoto návrhu normy. Pokud by se jednalo o nějakou, třeba národní zvláštnost, je tato připomínka 
připojena jako národní doplněk. Po celou dobu se dbá na to, aby se v normě nevyskytlo nic, co by 
odporovalo vědeckým poznatkům daného oboru a nebylo v souladu, nebo nenavazovalo na další 
platné normy IEC či EN. Výsledný dokument je pak odsouhlasen jako celek a v případě EN jsou 
členské státy povinny do určitého data tuto normu zavést, v našem případě vydat jako ČSN EN  
a předchozí normu pro stejný obor a téma zrušit. 

V rámci CENELEC je myšleno i na to, že existují řešení, která nejsou aktuální pro všechny členské 
státy a tak existuje takzvaná"Vilamoura procedure". Pokud některý z členských států nabude 
přesvědčení, že by se mu pro některý obor či řešení hodila národní norma, seznámí s tímto svým 
záměrem všechny členské státy. Pokud mají zájem více jak čtyři další členové, musí tato norma 
vzniknout jako evropská - EN. Pokud by byl zájem menší, smí si ji vytvořit jako svou národní normu, 
platnou pouze pro teritorium tohoto státu. 
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Takto nastavený proces, zabraňuje uzavírání národních trhů a zabraňuje protekcionismu a bránění 
volnému trhu s výrobky a prací. Zapojením velkého počtu lidí téměř ze všech částí světa se do 
normalizace nemůže dostat, tak jako je tomu u zákonů v ČR, preference určité organizace či skupiny 
lidí. Díky jednotné normalizaci, není pak nutné sáhodlouhé porovnávání parametrů a provedení, vše 
vyhovuje jednotnému bezpečnostnímu minimu. 

Počet členů IEC (členských států) - přes 60 národních vydavatelů norem 

Počet členů CENELEC (členských států) - více jak 30 národních vydavatelů norem 
V každém národním komitétu je pak typicky 3 - 20 odborníků daného oboru, takže každá vyšlá norma 
je výsledkem práce několika tisíc lidí po celém světě. 

No a z hlediska spotřebitele, nebo odborníka, pokud se rozhodnu pro řešení, které požadavky v těchto 
dokumentech splňuje a i v některých parametrech převyšuje, mohu se spolehnout na vyšší 
bezpečnost, respektive i mou téměř neporazitelnou pozici, pokud by přes tato mnou udělaná opatření 
došlo díky náhodě k nějaké nehodě. 

 

2. Normy v ochraně před bleskem 
Takže pokud mi někdo nabízí řešení, nebo výrobek, který nesplňuje požadavky platných norem ČSN 
nebo EN, měl bych jako spotřebitel ihned zbystřit a vyžadovat vysvětlení, kterým předpisům vlastně 
výrobek odpovídá, aby mne někdo nepřipravil o pracně vydělané peníze, nebo nezavinil mé zranění či 
smrt. 

V ochraně před bleskem tedy jako prioritní beru normy ČSN EN, ČSN a pokud by neexistovaly 
podívám se do norem IEC. 

Pokud mi někdo nabízí řešení podle pouze národní normy jiného státu, musím si jako občan  
s nesníženou právní způsobilostí vytvořit pouze tyto závěry: 

1. Jedná se o řešení, kterému věří pouze skupinka lidí v daném státě platnosti. 
2. Pokud by to byla tak skvělá věc, existovala by pro to jistě mezinárodní norma. 
3. Možná je to novinka, pro kterou mezinárodní norma teprve vzniká, ale pak se může stát, že 

budu mít něco, co se neprokáže, že by fungovalo alespoň tak dobře, jako stávající řešení. 

Takže jakékoliv vybočení z platné technické normy pro toho kdo se pro něj rozhodne, znamená ztrátu 
peněz a svobody, pokud toto řešení selže. 

REKAPITULACE NOREM: 

 

ČSN EN 62305-1 (341390) Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné principy 

ČSN EN 62305-2 (341390) Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení rizika 

ČSN EN 62305-3 (341390) Ochrana před bleskem - Část 3: Hmotné škody na stavbách a nebezpečí 
života 

ČSN EN 62305-4 (341390) Ochrana před bleskem - Část 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách 

TNI 34 1390:2008 Ochrana před bleskem – Komentář k souboru norem ČSN EN 62305-1 až -4 
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Staré normy platné na našem území. (české normy, československé normy) 

prosinec 2006 ČSN EN 62305 -3 

leden 1969 ČSN 34 1390 Ed.2 

březen 1955 ČSN 34 1390 

březen 1951 Doplňky k ČSN ESČ 113 –1949 Hromosvody 

březen 1951 předpisy ESČ 1950 

červen 1949 ČSN ESČ 113 – Hromosvody 

květen 1933 ČSN ESČ 113 – Hromosvody 

1924 Předpisy o stavbě hromosvodů Předpisy a normálie ESČ Hlava 9 § 13 900 – 13 953 

 

Zdroje: 

www.iec.ch 

www.cenelec.eu 

www.unmz.cz 

Nové normy ČSN (96) Ing. Vincent Csirik, ÚNMZ časopis ELEKTRO 11/2009 
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Nový  
DEHNguard® M(S) ... CI 275(FM)

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 01.10.09 / 5968_a

Standard zapojení  svodič Typ 2  DEHNguard (1)
Oblastní specifika (FR, IT, SP)
Je vyžadováno předjištění
svodičů

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH

• Předjištění je nutné, proto ...

 Prostorový nárok
 Následné náklady
 Náročné prodrátování
 Dimenzování předjištění
 Jističe s ekvivalentními hodnotami

Standard zapojení svodič Typ 2  DEHNguard (2)
• Impulsní propustnost použitých pojistek musí být 

zajištěna 
 pro 40 kA (8/20) je potřeba min. 125 A gL/gG
 při použití nižšího předjištění je omezena funkce 

svodiče přepětí

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH

Zdroj: Veiko Raab; 
Überspannungsschutz in 
Verbraucheranlagen

Jmen. hod. NH-pojistek 
In I²tmin
A A²s

Hodnota vybavení pro
Imp. proud (8/20 µs) počítána

kA
35 3 030 14,7
63 9 000 25,4

100 21 200 38,9
160 64 000 67,6
200 104 000 86,2
250 185 000 115,0

01.10.09 / 5969_c

Svodič přepětí DEHNguard® M ... CI 275 (FM)
řešení

svodič Typ 2  s integrovaným předjištěním
CI ...  Circuit Interruption

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH 01.10.09 / 5968_b

Svodič přepětí DEHNguard® M ... CI 275 (FM)
Popis produktu – zvláštní vlastnosti exklusivní pro CI 
Symbióza mezi pojistkou a svodičem
v jednom přístroji pouze v šířce 
jednotky!

Vnitřní pojistka ideálně 
přizpůsobená impulsnímu proudu

Mechanická signalizace stavu: 
 Vybavení 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH

 yba e
„Thermo-Dynamik Control“

 Vybavení interní pojistky

Moduly jsou kódovány proti 
špatnému nasazení

Šedý proužek pro 
rozeznání od 
standaedního
provedení bez 
předjištění

01.10.09 / 5968_d 
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Svodič přepětí DEHNguard® M / S ... CI 275 (FM)
Popis produktu – Technická data

Ochranná úroveň UP  1,5 kV
při 5kA UP  1,0 kV

Svodový proud

Charakteristika vnitřní 
pojistky obdob. 25A gL / gG

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH

Svodový proud
Imax 25 kA (8/20)
In 12,5 kA (8/20) Maximální trv. prov. napětí

AC: UC = 275 V

Vysoký zkratový proud
do IK = 25 kA
(při napájecím trafu 800 kVA
při uk=5% odpovídá 23,09 kA)

01.10.09 / 5970

Svodič přepětí DEHNguard® M ... CI 275 (FM)
Popis produktu – funkční princip

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH 01.10.09 / 5968_f

Svodič přepětí DEHNguard® M ... CI 275 (FM)
Popis produktu – funkční princip
1. Odpojovací mechanismus: Odpojení po vybavení vnitřní pojistky.

Výchozí stav Pojistka vybaví Terčík defektu
Vybavovací páčka je 
uvolněna čepem pojistky.

Pérko pošoupne zelený 
terčík do polohy 
Červená

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH 26.08.09 / BL 

Svodič přepětí DEHNguard® M ... CI 275 (FM)
Popis produktu – funkční princip

Zajišťovací čep jde dolů a uvolňuje 
odpojovací páčku. 

2. Odpojovací mechanismus: Odpojení po vybavení thermického odpojení

Výchozí stav Letovaný spoj mezi pojistkou 
a varistorem vybaví

Terčík defektu
Pérko pošoupne zelený 
terčík do polohy 
Červená

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH

Lötverbindung öffnet

26.08.09 / BL 

Svodič přepětí DEHNguard® M ... CI 275 (FM)
přehled variant

TNS-síť
zapojení 4-0 

TNC íť

TN- síť (1-fázový)
zapojení  2-0 

TT síť (1 fázový)

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH 01.10.09 / 5973_b

TNC- síť
zapojení  3-0

TT- síť
zapojení  3+1

TT - síť (1- fázový)
zapojení  1+1

1-pólový

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH

Zapojení bez integrovaného předjištění a    s předjištěním
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DEHNguard s
Pro-Aktiv-Thermo-Control

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

SPD 
Typ 2

ÜSS-System  Überspannungsschutz Verteilerebene

DEHNguard® T H 275 LI
Pro-Aktiv-Thermo-Control

• Svodič přepětí, který s Vámi myslí:

 ZELENÁ Svodič je provozuschopný.
 ŽLUTÁ Svodič je provozuschopný, ale byl 

vícekrát  zatížen vysokou energií, 
modul je třeba vyměnit.

 ČERVENÁ Svodič byl přetížen –

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 ÜSS-System  Überspannungsschutz Verteilerebene

y p
modul je třeba okamžitě vyměnit.

• Dálková signalizace ŽLUTÉ  návěsti

 Zvyšuje bezpečnost aplikace
 Umožňuje preventivní údržbu
 Údržba může být plánována s malými náklady 

02.05.05 / 2697_a

DEHNguard® T H 275 LI
Pro-Aktiv-Thermo-Control

• Praxi přizpůsobené provedení

Jednopólový DG T H 275 LI
Obj.č.950 120

 Kompletní jednotka pro TN-C-Systémy
DG TNC H230 400 LI*Obj.č.950 160

 Kompletní jednotka TN(C)-S-Systémy

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 ÜSS-System  Überspannungsschutz Verteilerebene

DG TNS H230 400 LI*Obj.č.950 170
 Kompletní jednotka TT / TN-S-Systémy

DG TT H230 400 LI Obj.č.950 150

• Vysoká svodová schopnost: 65 kA (8/20)

• Nízká ochranná úroveň: 1,25 kV

• Předjištění max. : 160 A

02.05.05 / 2697_b

Svodiče přepětí pro fotovoltaické
aplikace

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 JAH 2009Zajištění solárních zdrojů 2009

Fot. Š.Beláň

Malý FV zdroj na RD s hromosvodem
a  dodržením dostatečné vzdálenosti

=
~

sdostatečná vzdálenost

FV panely měnič

2*
3

1 kombinovaný svodič (Typ 1)
DEHNventil® M TNC 255

2* svodič přepětí (Typ 2)

měnič pod střechou

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Zajištění solárních zdrojů 2009

PS

1

2
DEHNguard® M TN 275

3 svodič přepětí (Typ 2) 
DEHNguard® M YPV SCI (FM)

* není potřeba pokud je měnič u 
elektroměru

kWh kWh

uzemnění FV panelú
6 mm² CU

JAH 2009
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Malý FV zdroj na RD s hromosvodem
při nedodržení dostatečné vzdálenosti

měnič pod střechou

=
~

FV panely měnič

d < s

1 kombinovaný svodič (Typ 1)
DEHNventil® M TNC 2553

Je nutné přímé 
spojení

2*

kombinovaný svodič (Typ 1)2

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Zajištění solárních zdrojů 2009

PS

* není potřeba pokud je měnič u 
elektroměru

kWh kWh

1

3
svodič bleskových proudů (Typ 
1) 
DEHNlimit PV 1000

DEHNventil M TN 255

JAH 2009

uzemnění FV panelú
16 mm² CU

Malý FV zdroj na RD bez hromosvodu

=
~

FV panely měnič

2*
3

1 kombinovaný svodič (Typ 1)
DEHNventil® M TNC 255

2* svodič přepětí (Typ 2)

měnič pod střechou

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Zajištění solárních zdrojů 2009

PS

1

2
DEHNguard® M TN 275

3 svodič přepětí (Typ 2) 
DEHNguard® M YPV SCI (FM)

* není potřeba pokud je měnič u 
elektroměru

kWh kWh

uzemnění FV panelú
6 mm² CU

JAH 2009

Moduly v ochranném prostoru

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

NASAZENÍ SVODIČŮ PŘEPĚTÍ

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

NASAZENÍ SVODIČŮ PŘEPĚTÍ

Příklad ochrany zařízení

L1
L2
L3
PEN

FV-panely 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 

UV1 UV2

16.01.04 / 4015_c

HEP

měnič 

ochrana před přepětím

DC
AC

HV

Co musí umět svodič přepětí v napájecí soustavě.

• Vícenásobné svody přepětí (8/20µs) 
bez poškození svodiče.

= 20 x jmenovitý svodový proud 5 20 kA (8/20µs)

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

= 20 x jmenovitý svodový proud 5 - 20 kA (8/20µs)     

• Ochranná úroveň musí být nižší než impulsní odolnost 
koncového ařízen.

= Ochranná úroveň  1.500 V

Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 29.07.2002 / S2648_c
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Red / Line
DEHNguard® modular 
Svodič přepětí
Typ 2

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 

DEHNguard® S (FM)

DEHNguard® M TNC 275 (FM)
DEHNguard® M TNS 275 (FM)
DEHNguard® M TT 275 (FM) 

05.04.06 / S4550

DEHNguard® M TN 275 (FM)
DEHNguard® M TT 2P 275 (FM) 

se zkratovacím mechanismem bez zkratovacího mechanismu

Chování svodiče s a bez 
bezpečného zkratovacího mechanismu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Proud byl po 3 sekundách odpojen!Zdroj: 600V dc / 40 A

Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 26.11.07 / 5384

Svodič přepětí  DEHNguard® M YPV SCI
Funkční schéma

Kombinovaný rozpojovací a zkratovací 
mechanizmus
s bezpečným elektrickým odddělením

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

SCI

11.03.09 / 5845_b

2. Eliminace obloučku 3. Bezpečné rozpojení1. Spuštění 
odpojovacího 
mechanizmu

Svodič přepětí  DEHNguard® M YPV SCI
Vypínací fáze 3-krokového „DC-rozpojení“

Provozní stav

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

SCISCI

11.03.09 / 5845_c

SCI SCI

Vícepólový svodič přepětí  Typ 2
Pro fotovoltaické systémy
UPVmax do 1000V 
(Klasifikace dle EN 61643-11)

Svodič přepětí  DEHNguard® M YPV SCI

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Ochranná úroveň UP  4 kV

Celkový svodový proud
Itotal 40 kA (8/20)

Maximální napětí UPV max  1000 V DC

11.03.09 / 5846_c

Svodič přepětí  DEHNguard® M YPV SCI
bezpečné elektrické rozdělení

princip

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 11.03.09 / 5845_d

Díky integrované pojistce je bez 
předjištění nasaditelný ve  všech ať 
již malých, středních nebo velkých 
fotovoltaických zdrojích

SCI
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Svodič přepětí  DEHNguard® M YPV SCI
bez rizika zahoření díky obloučku

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 11.03.09 / 5846_d

Bezpečná instalace díky 
integrované pojistce 

Svodič přepětí  DEHNguard® M YPV SCI
Y-zapojení

DC + DC -

SCI SCI

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

3 moduly
2 různé 
komponenty

Zabraňuje přetížení modulů při 
poruše izolace

11.03.09 / 5846_e

Svodič přepětí  DEHNguard® M YPV SCI
princip třístupňového rozpojení

SCI.... Short Circuit 
(proof)

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Ochrana před zahořením:
Díky kombinovanému rozpojovacímu a zkratovacímu mechanizmu je 
zabráněno zahoření systému

11.03.09 / 5846_f

SCI SCI

Svodič přepětí  DEHNguard® M YPV SCI
rozpojení - 1000 V DC / 50 A -

s SCIbez SCI

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 11.03.09 / 5846_h

Svodič přepětí  DEHNguard® M YPV SCI
princip 3 krokového rozpojení obvodu

SCI.... Short Circuit
Interruption

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Bezpečné rozpojení za pomoci pojistky pro stejnosměrný 
obvod nezpůsobí zahoření aplikace

11.03.09 / 5846_g

SCI

Škody od blesku na FV- modulech

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Zajištění solárních zdrojů 2009

Lit.: R. Schüngel, München

14.05.09 / S5880
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Svodič přepětí  DEHNguard® M YPV SCI
použití

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 11.03.09 / 5847

Svodič bleskových proudů
Typ 1 pro DC stranu u FVE

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Bulletin 2011 JAH

Kroky k ochraně FV měniče (5 z 5)

Schopnost svádět blesk. proud
Omezení násl. proudu
Použitelný do 1000 V dc

Typ 1 svodič pro omezování stejnosměrného proudu




© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 

Napětí generátoru 
na prázdno
UOC 

Nulový svodový proud

DEHNlimit PV 1000

dc

18.01.07 / 4562_o

DEHNlimit PV 1000    - Technická specifikace -

• Uc = 1000 V dc

• Ochranná úroveň UP < 3 kV (L+ / L-)

Kombinovaný svodič Typ 1 
(klasifikace dle ČSN EN 61643-11)

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 

• Schopnost omezit násl. proud 100 A dc

• Zkuš. bl. proud L+/L- zu Erde Iimp = 50 kA

• Zkuš. bl. proud L+  zu L- Iimp = 25 kA

• Připojovací průřezy do 50 mm2
Typ: DEHNlimit PV 1000
Obj.č. 900 330

18.01.07 / S4562_p 

DEHNlimit PV 1000    - Pilotní projekt -

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 19.10.06 / S4562_l

Malé FV – zařízení na RD s hromosvodem a 
DODRŽENÍM dostatečné vzdálenosti s

=
~

sdostatečná vzdálenost 

FV-panely měnič 

2*3 1 Kombinovaný svodič (Typ 1)
DEHNventil® ZP TNC 255

2 Svodič přepětí (Typ 2)

měnič  pod střechou

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 24.10.06 / 4561_a_JEH 

HDR

1

2
DEHNguard® M TN 275

3 Svodič přepětí (Typ 2) 
DEHNguard® PV 500 SCP

•Nemusí být, pokud je měnič přímo
u elektroměru

kWh kWh
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měnič pod střechou

=
~

FV-panely měnič 

d < s

1 Kombinovaný svodič (Typ 1)
DEHNventil® ZP TNC 2553

zde je nutný 
přímý spoj

2*

Kombinovaný svodič (Typ 1)2

Malé FV – zařízení na RD s hromosvodem a 
NEDODRŽENÍM dostatečné vzdálenosti es

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 15.01.07 / S4561_b 

HDR

*Nemusí být pokud je měnič přímo
u elektroměru

kWh kWh

1

3 Svodič bleskových proudů (Typ 1) 
DEHNlimit PV 1000

DEHNventil M TN 255

OCHRANA VODIČŮ PRO MĚŘENÍ 
A REGULACI

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Kontrola zařízení dálkovým dohledem

dálkové sledování

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 27.10.04 / 3532_a

dálkové sledování

provozní budova

Koncept ochrany datového přenosu

provozní budova

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 09.01.07 / 3532_b

Řídící 
jednotka

BLITZDUCTOR® XT
Kombinovaný svodič s eXTra vlastnostmi
BXT chrání 4 žíly Rozměry shodné s předchozí 

generací BLITZDUCTOR®

CTvšechny ochranné prvky se 
nacházejí v samostatném 
modulu

dvoudílná 
konstrukce

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 

LifeCheck dohlíží na 
všechny ochranné 
prvky univerzální patice

konstrukce

23.02.06 / 4529_c 

LifeCheck
test svodiče BLITZDUCTOR ML-Modulu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Ochrana před bleskem a přepětím pro FV zdroje 27.03.06 / 2699_d
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BULLETIN 2011
Jan Hájek

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 01.10.09 / 5968_a

Stabilita jímací soustavy.
Ochrana datových sítíOchrana datových sítí.
Management přepěťových ochran.
Ochrana fotovoltaických aplikací.
Zemnící soustava a její prvky.

Stabilita jímací soustavy

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Příprava drátu – DEHNalu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 03.11.04 / 4377_c

Lit.: ...

Vytvoření ohnutí o 90° rovnačkou

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 03.11.04 / 4377_f

Fixace konce

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 03.11.04 / 4377_g
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Upnutí drátu do sklíčidla vrtačky

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 03.11.04 / 4377_h

Stáčení DEHNALU-drátu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 03.11.04 / 4377_i

Stáčení DEHNALU-drátu
předtím - potom

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Lit.: ...

03.11.04 / 4377_k

Drát stočený 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 05.02.04 / 3758_a

Zhruba 10 otáček na metr délky

Jímače z drátu 0,2-0,5 m

Nekvalitní drát, díky nehomogennitě materiálu dochází k
,, naštosování závitů,, , k vybočení, snížení průměru a přetržení vodiče.

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Pracovní příprava:
rozvinutí drátu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 13.10.04 / 4373_c
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Pracovní příprava:
rovnání drátu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 13.10.04 / 4373_d

Jímače z drátu 0,2-0,5 m

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• Ruční rovnačka Obj.č. 597 005
• Ruční rovnačka Obj.č. 597 004

Jímače z drátu 0,2-0,5 m

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• Vozíková  rovnačka Obj.č. 597 006

JÍMAČE  Z DRÁTU 0,2-0,5 M

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Lidová tvořivost se nenechá svazovat gravitací ani počasím

Jímače z drátu s nadužíváním svorek

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Materiál : 1,5 m drátu a 6 x svorka 

Drát DEHNalu
obj.č. 840 008

Hřebenáč nerez
obj.č. 202 900

Jímače z drátu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

j

Svorka MV nerez
Zkoušená pro třídu H

ČSN EN 50164-1
obj.č. 202 900
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• Drát DEHNalu
obj.č. 840 008

Hřebenáč nerez 
s podpěrou DEHNsnap

Jímače z drátu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

p p p
obj.č. 204 109

Drát DEHNalu
obj.č. 840 008

Spojka KS
Obj.č. 301 000

Jímač z drátu na oplechované atice

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

j

Nýtovaný můstek 
Obj.č. 377 026

Obj.č.110 000

Jímače z drátu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Blitz Seminar  Fangeinrichtungen 25.07.05 / S2589

Jímací hrot musí být alespoň 
o 0,15 m výše než hřeben
Jímací hrot musí být alespoň 
o 0,15 m výše než hřeben

Jímač pro hřeben

bj č 123 109

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Neuheiten 2006 11.10.05 / 5042_a 

Materiál jímače

Délka

Průměr

Materiál hřebenáče

Rozsah

Al

1000 mm

10 mm

NIRO (V2A)

120-240 mm

obj.č.123 109

Jímací tyč umístěná mimo hřeben

Drát DEHNalu
obj.č. 840 008

Hřebenáč nerez 
s podpěrou DEHNsnap
obj.č. 204 911

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Jímací tyč
obj.č. 103 410

Svorka na jímač 
Obj.č. 380 029
Svorka MV nerez
ČSN EN 50164-1
obj.č. 202 900

Držák JT pro sedlové střechy
držák konce jímací tyče

Jímač je třeba ještě 
dodatečně upevnit!

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 13.10.03 /  - NOP

Materiál
St/tZn

Rozsah

16 mm
Obj.č.
223 005

Materiál
Objímky 
NIRO (V2A)

Materiál
šroubu
NIRO (V2A)

Délka

410 mm
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Jímací tyče v betonových 
podstavcích

výška do 2 5 m

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

výška do 2,5 m

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Betonový podstavec, stohovatelný s klínovým 
uchycením - montáž 

jímací tyč

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 27.04.05 / 4487_a - NOP

řez
betonovým 
podstavcem

Prorazit u vrchního betonu

Betonový podstavec, stohovatelný s klínovým 
uchycením - montáž 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 27.04.05 / 4487_b - NOP

Betonový podstavec, stohovatelný s klínovým 
uchycením - montáž 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 27.04.05 / 4487_c - NOP

Spodní betonový podstavec
- Zatlučení klínku
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Betonový podstavec stohovatelný, s klínovým 
uchycením - montáž 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 27.04.05 / 4487_d - NOP

Betonový podstavec, stohovatelný s klínovým 
uchycením - montáž 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 27.04.05 / 4487_e - NOP

Betonový podstavec, stohovatelný s klínovým 
uchycením - montáž 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 27.04.05 / 4487_f - NOP

Betonový podstavec, stohovatelný s klínovým 
uchycením - montáž 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 27.04.05 / 4487_g - NOP

Nezapomenout umístit 
na  plastovou podložkou

Nový tvar klínku a redukovaná tloušťka použitého 
materiálu.

nové provedení staré  provedení 
staré  provedení 
materiál 2 mm

„dodatečné bříško“

nové provedení 
materiál 1,5 mm

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 20.03.07 / NOP 12

Transportní úchyt pro betonový podstavec

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 10.05.05 / 4483_a - NOP



Bulletin 2011

53

Transportní úchyt pro betonový podstavec

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 10.05.05 / 4483_b - NOP

Transportní úchyt pro betonový podstavec

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 10.05.05 / 4483_c - NOP

Betonový podstavec 17 kg s úchytem

vybrání Obj.č. 102 340

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Obj.č. 102 010

18.11.04 / 4432_a

Plastová podložka 

Betonový podstavec 17 kg s klínovým uchycením
po kompletaci

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 01.08.05 / S2593

Obj.č. 102 010

Optimalizace jímací soustavy 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Trubkové jímače
Trubkové jímače

Zúžený průřez pro montáž do betonových 
podstavců nebo na komíny či jiné 
konstrukce.

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 11.01.08/ 5045_a 

NIRO délka 1,5 m: obj.č. 103 419
NIRO délka 2,0 m: obj.č. 103 429
NIRO délka 2,5 m: obj.č. 103 439
NIRO délka 3,0 m: obj.č. 103 449
Cu délka 1,5 m: obj.č. 103 417

průměr 16/10 mm
délka zúžení 1000 mm
dle normy ČSN EN 50164-2
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Jímací tyč GFK/Al 
jímací tyčn GFK/Al

Pro stavbu oddálených jímacích soustav  s 
upevněním do betonových podstavců.

Určeno i pro jímací soustavy s 
redukovaným stínem pro FVE .

detail

hliník

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 25.07.07 / S4499_b

redukovaným stínem pro FVE .

délka 1660 mm: obj.č. 106 207
délka 2000 mm: obj.č. 106 210

jímač Al D=10 mm
GFK-průměr 16 mm
koeficient materiálu km = 0,7

GFK

namáčknuto 

Jímací tyče 
2,5- 3,5 m

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Samostatně stojící jímač 2,5 až 3,5 m

Samostatně stojící jímač
S trojnožkou (FeZn)
na ochranu střešních nástaveb pro střechy 
se sklonem až 10°.
Dimenzován pro rychlosti větru do 145 km/h 
a 161 km/h .

detail

jímací tyč Al 22 / 16 / 10 mm

k jí í t č

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 11.01.08/ 5045_a 

jímací tyč bet. podstavec podložka
obj.č.105 425 3x obj.č.102 075 3x obj.č.102 060 
obj.č.105 430 3x obj.č.102 010 3x obj.č.102 050
obj.č.105 435 3x obj.č.102 010 3x obj.č.102 050

délka 2,5 m: obj.č. 105 425
délka 3,0 m: obj.č. 105 430
délka 3,5 m: obj.č. 105 435

svorka jímací tyče

Objímka určená k osazení na izolační tyč GFK

obj.č.106 129

obj.č.106 128

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 14.11.08 / 5597_h

DEHNiso-Distanční vzpěra 

např. obj.č.106 328

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

např. obj.č.106 246

14.11.08 / 5597_i

Jímače 4 – 8 m

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Příklad volně stojící jímací tyče 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 22.08.02 / 3368 KPM

Lit.: Lösch Blitzschutzbau Offenburg

Příklad volně stojící jímací tyče 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 21.10.02 / 3631_NOP

Lit.: Lösch Blitzschutzbau Offenburg

Příklad volně stojící jímací tyče 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 16.10..02 / 3389_c

Lit.: Victoria-Blitzschutz GmbH, Lünen

Příklad volně stojící jímací tyče 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 16.10.02 / 3389_d

Lit.: Victoria-Blitzschutz GmbH, Lünen

Volně stojící jímací tyče

Výška:

4,0m      Obj.č.105 400

4,5m      Obj.č.105 450

5,0m      Obj.č.105 500

Příklad volně stojící jímací tyče 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 28.11.02 / 3353_a

5,5m      Obj.č.105 550

6,0m      Obj.č.105 600

6,5m      Obj.č.105 650

7,0m      Obj.č.105 700

7,5m      Obj.č.105 750

8,0m      Obj.č.105 800

8,5m      Obj.č.105 850 Výška 5,5 m Výška 6 až 8,5 m

Trojnožka s betonovou zátěží

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 28.11.02 / 3353_b

Beton o váze 17 kg 6 nebo 9 kusů pro výšku do 5,5 m
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Trojnožka s betonovou zátěží

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 28.11.02 / 3353_c

Beton o váze 17 kg až 9 kusů pro výšku 6 až 8,5 m

Trojnožka s betonovou zátěží
Volně stojící jímací tyče

Výška:

12 m      Obj.č.105 912

14 m      Obj.č.105 914

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 28.11.02 / 3353_c

Beton o váze 17 kg   21 až 24 kusů pro výšku 12 až  14m

Vyrovnání tyče do sklonu střechy 10°

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 30.09.03 / 3505_a

Vyrovnání tyče do sklonu střechy 10°

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 30.09.03 / 3505_b

Dodržujte montážní návod! 

Modularita systému umožňuje 
malou transportní velikost

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 Neuheiten 2006 11.10.05 / 5045_a 

Transportní poloha

Jímací tyče 4 - 8 m

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Kombinace pro dosažení výšky:

Výška 4 m 

Složená z obj.č. 105 202 + 103 221
Výška 4,5 m

Příklad volně stojící jímací tyče  v trubce 40 mm

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 28.11.02 / 3353_a

Složená z obj.č. 105 202 + 103 231
Výška 5 m

Složená z obj.č. 105 203 + 103 221
Výška 5,5 m

Složená z obj.č. 105 203 + 103 231Podstavec pro výšku až  5,5 m
Obj.č. 105 290

Počet betonů 4/4,5 m - 3 ks.5/5,5 m - 6 ks.

Výška 6 m

Složená z obj.č. 105 214 + 103 221
Výška 6,5 m

Složená z obj.č. 105 214 + 103 231
Výška 7 m

Příklad volně stojící jímací tyče  v trubce 40 mm

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 28.11.02 / 3353_a

Složená z obj.č. 105 215 + 103 221
Výška 7,5 m

Složená z obj.č. 105 215 + 103 231
Výška 8 m

Složená z obj.č. 105 216 + 103 221 Podstavec pro výšku 6 až 8 m
Obj.č. 105 290

Počet betonů 6/6,5 m - 6 ks.7/8 m - 9 ks.

Teleskopický stožár se závrtným šroubem

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 31.07.08 / 5540_a

Několik prvních závitů
pod tlakem

Teleskopický stožár se závrtným šroubem

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 31.07.08 / 5540_c

Dolní díl stožáru (D=70mm)
umístit na doraz a zaaretovat

Teleskopický stožár se závrtným šroubem

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 31.07.08 / 5540_d

Kontrola sklonu

Teleskopický stožár se závrtným šroubem

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 31.07.08 / 5540_e
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Teleskopický stožár se závrtným šroubem

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 31.07.08 / 5540_k

Teleskopický stožár 
13 – 24 m

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Betonový základ KöFU I

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 00.00.07 / 0000

Transportní otvor

Příprava pískového lože ve výkopu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 00.00.07 / 0000

Pomocné lišty 

Betonový základ

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 00.00.07 / 0000

Transport 
Usazení KöFU I  

Spasování stožáru

Zarážka 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 00.00.07 / 0000

Dřevěné hranoly
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Vztyčení stožáru

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 00.00.07 / 0000

Celkový pohled

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 00.00.07 / 0000

Armování betonového základu

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Dostupná provedení

• Výška 13,35 m Obj.č. 103 013
• Výška 16,35 m Obj.č. 103 016
• Výška 19,35 m Obj.č. 103 019
• Výška 22,35 m Obj.č. 103 022

Výšk 24 85 Obj č 103 025

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• Výška 24,85 m Obj.č. 103 025

Izolované jímače na stožárech

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Izolované hromosvody - montážní chyby

Montážní chyby:

Malá rozteč mezi 
distančními vzpěrami

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Použití pozinkované 
jímací tyče = rozdíl ve 
váze cca 3,5 kg !
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DEHNconductor-System / HVI®-vodič light
Izolovaná jímací soustava a izolované svody

SET II 
Jímač 2000 mm
celk. výška 3900 mm,

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 11.09.08 / 5567_a

DEHNconductor-System / HVI®-vodič light
Izolovaná jímací soustava a izolované svody

SET II 
Jímač 2000 mm
celk. výška 3900 mm,

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 11.09.08 / 5567_b

DEHNconductor-System / HVI®-vodič light
Izolovaná jímací soustava a izolované svody

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 11.09.08 / 5567_c

DEHNconductor-System / HVI®-vodič light
Izolovaná jímací soustava a izolované svody

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 26.02.09 / 5567_d

Izolovaná jímací soustava

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DEHNcon-H

Použití DEHNcon-H na sedlové střeše
princip

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 29.11.07 / 5487_b
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DEHNcon-H HVI®-vodič light I SET 

ekvi.dostat, vzdálenosti s:  0,45 m (pro vzduch)
 0,90 m (pev. materiál)

Jádro Cu (měkká)
Průřez 19 mm²

Technická data

Základní požadavek na HVI vodič Light HVI-vodič
light: 
Dostatečná vzdálenost  0,45 m (pro vzduch) 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 23.01.08 / NOP

Izolace : PE (Polyethylen)
Vnější prům.: 20 mm(čer. plášť 17 mm)
Barva: Tmavošedá

Obj.č. 819 250 819 251 819 252 819 253

Jímač(Ø10 mm) 500 mm 1000 mm 500 mm 1000 mm

Podp. trubka (Ø40 mm) 2055 mm 2055 mm 2705 mm 2705 mm

Minimální obj. délka 6 m,  délku vodiče uvést při objednání

DEHNcon-H HVI®-vodič light III SET 
Základní požadavek na HVI vodič Light HVI-vodič
light: 
Dostatečná vzdálenost  0,45 m (pro vzduch) 

ekvi.dostat, vzdálenosti s:  0,45 m (pro vzduch)
 0,90 m (pev. materiál)

Jádro Cu (měkká)
Průřez 19 mm²

Technická data

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 23.01.08 / NOP

Obj.č. 819 260 819 261 819 262 819 263

Jímač(Ø10 mm) 500 mm 1000 mm 500 mm 1000 mm

Podp. trubka (Ø40 mm) 2055 mm 2055 mm 2705 mm 2705 mm

Minimální obj. délka 6 m,  délku vodiče uvést při objednání

Průřez 19 mm
Izolace : PE (Polyethylen)
Vnější prům.: 20 mm(čer. plášť 17 mm)
Barva: Tmavošedá

Izolovaná jímací soustava DEHNcon-H

Dachvodič shalter
mit Strebe 
(h = 17 5cm)

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 07.11.07 / 5340_a

(h = 17,5cm)
obj.č.202 835
obj.č.202 836
obj.č.202 837

Izolovaná jímací soustava DEHNcon-H

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Svorka PA

23.08.07 / 5453_c

Izolovaná jímací soustava DEHNcon-H
Podp. trubka a svorka PA

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 07.11.07 / 5340_b

Izolovaná jímací soustava DEHNcon-H

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 19.05.08 / 5340_d



Bulletin 2011

62

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 29.11.07 / 5486_a © 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 29.11.07 / 5486_b

Izolovaná jímací soustava RD
Izolovaný svod / HVI-light

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 05.08.08 / 5547_f

Izolovaná jímací soustava RD
Izolovaný svod / HVI-light

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 05.08.08 / 5547_e

Ověření ochranného prostoru

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 16.05.08 / KPM 212_KPM 

Izolovaná jímací soustava Wohnhaus
Izolovaný svod / HVI®-light

Podp trubka

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 16.05.08 / KPM 212_KPM  

Podp. trubka
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© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Izolovaná jímací soustava DEHNcon-H
Připojení na okap

Podpěra pro vodič 
(h = 17,5cm)
obj č 202 835

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 07.11.07 / 5340_c

obj.č.202 835
obj.č.202 836
obj.č.202 837

Izolovaná jímací soustava

Distanční vzpěra 
DEHNcon-H

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 23.08.07 / 5453_b

Představení řady norem
ČSN EN 50164

Součásti ochrany před bleskem

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Část 1: Požadavky na spojovací součásti
Část 2: Požadavky na vodiče a zemniče
Část 4: Požadavky na podpěry vodičů

(LPC)

Část 1: Požadavky  na 
spojovací součásti

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Požadavky na spojovací součásti

spojovací součást (connection
component): součást pro spojení 

dičů áj b k k é

Definice spojovací součásti:

ČSN EN 50164-1

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 23.07.09 / 5884_a 

vodičů navzájem nebo ke kovové 
instalaci včetně přemosťovací
součásti a dilatační vložky
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Zkouška spojovací součásti

• volba zkušebního zapojení

• příprava zkušebního vzorku

ČSN EN 50164-1

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• umělé zestaření

• elektrická zkouška

• vyhodnocení

23.07.09 / 5884_b 

Zkouška spojovací součásti
Volba zkoušeného spojení

Druh spojení vodičů

ČSN EN 50164-1 

Rozpětí falc : 0,7-10mm

Rozpětí Rd: 8-10mm

Rozpětí
spojovací části

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

kříž paraelní

p j

ocel (ž.Zn) ) hliník měď nerez titan cín
ocel (ž.Zn) ) ano ano ne ano ano ano
hliník ano ano ne ano ano ano
měď ne ne ano ano ne ano
nerez ano ano ano ano ano ano
titan ano ano ne ano ano ano
cín ano ano ano ano ano ano

kombinace
materiálů

23.07.09 / 5884_c 

Zkouška spojovací součásti
Příprava zkušebního vzorku

• přípravná montáž zkušebního vzorku

• Dotažení odpovídajícím 

utahovacím momentem

ČSN EN 50164-1 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

utahovacím momentem

• měření
přechodového momentu

23.07.09 / 5884_d 

• Působení vlhkého ovzduší se sírou
7 dnů

• Působení slané mlhy
3 dny

Zkouška spojovací součásti
umělé zestaření
ČSN EN 50164-1 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 23.07.09 / 5884_e 

Zkouška spojovací součásti
elektrická zkouška

• Zatížení proudem blesku 50kA / 100kA  

ČSN EN 50164-1 

• Montáž na izolovanou desku

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

třída limp W/R T1 td
± 10% ± 35 %

kA kJ/
H 100 2500  50  2
N 50 630  50  2

23.07.09 / 5884_f 

Pohled na zkušební generátor DEHN + SÖHNE

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Laboratoř DEHN + SÖHNE: 200 kA 10/350 µs  
12.07.06 / 5117_a
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Zkouška spojovací součásti
vyhodnocení

• Měření přechodového

ČSN EN 50164-1 

• Optické posouzení 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

p

momentu

• měření uvolňovacího momentu

• vystavení zkušebního protokolu výrobce

23.07.09 / 5884_g 

Zkouška spojovací součásti
poznámka

Délka jedné zkušební série ca. 4 týdny 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Zkoušky probíhají zhruba 10 let

 2600 kombinací odzkoušeno

 2600 x 3 = 7800 zapojení 

 7800 x 3 = 23400 výbojů blesku

23.07.09 / 5884_h 

Část 2: požadavky na vodiče a 
zemniče

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Požadavky na vodiče a zemniče

Oblast použití: 

součásti systému vnější ochrany
před bleskem, které jsou určeny ke

ČSN EN 50164-2 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

svedení proudu blesku

Součást uzemňovací soustavy, 
která zajišťuje přímý elektrický
kontakt se zemí a rozptyluje proud
blesku do země

04.08.09 / 5885_a 

Na jímací vedení, jímače,
zaváděcí tyče a svody

• materiál

• geometrie

ČSN EN 50164-2 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• minimální průřez

• mechanické vlastnosti

• elektrické vlastnosti

23.07.09 / 5885_b 

materiál Geometrie poznámka enminimální průřez a

pásek 50 mm² min. tloušťka 2 mm
kulatý e 50 mm² průměr 8 mm

lano 50 mm² min. průměr každého
d á 1 7

měď

Materiál, geometrie a minimální průřez jímacíhovedení
, jímacích tyčí a svodů
ČSN EN 50164-2 , tabulka 1

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

drátu 1,7 mm
kulatý f, g 200 mm² průměr 16 mm

pásek 50 mm² min. tloušťka 2 mm
kulatý e 50 mm² průměr 8 mm

lano 50 mm² min. průměr každého
drátu 1,7 mm

kulatý f, g 200 mm² průměr 16 mm

Pocínovaná měď b

23.07.09 / 5888_a
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Materiál geometrie poznámkaminimální průřez a

pásek 70 mm² min. tloušťka 3 mm
kulatý 50 mm² průměr 8 mm
lano 50 mm² min. průměr každého

d á 1 7

hliník

Materiál, geometrie a minimální průřez jímacíhovedení
, jímacích tyčí a svodů
ČSN EN 50164-2 , tabulka 1

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

drátu 1,7 mm

pásek 50 mm² min. tloušťka 2,5 mm
kulatý 50 mm² průměr 8 mm
lano 50 mm² min. průměr každého

drátu 1,7 mm
kulatý f 200 mm² průměr 16 mm

hliník legovaný

23.07.09 / 5888_b

materiál geometrie poznámkaminimální průřez a

pásek 50 mm² min. tloušťka 2,5 mm
kulatý 50 mm² průměr 8 mm
lano 50 mm² min. průměr každého

d á 1 7

žár. pozinkovaná ocel

Materiál, geometrie a minimální průřez jímacíhovedení
, jímacích tyčí a svodů
ČSN EN 50164-2 , tabulka 1

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

drátu 1,7 mm
kulatý f, g 200 mm² průměr 16 mm

pásek h 50 mm² min. tloušťka 2 mm
kulatý h 50 mm² průměr 8 mm

lano 70 mm² min. průměr každého
drátu 1,7 mm

kulatý f,g 200 mm² průměr 16 mm

nerezová oceld

23.07.09 / 5888_c

a Přípustná tolerance: –3 %.
b Pokovení ponorem nebo elektrické pokovení; minimální tloušťka nánosu 1 mikron.
c Pokrytí by mělo být hladké, souvislé a bez struskových skvrn a musí mít minimální hmotnost 350 g/m2

pro plný kulatinový materiál a 500 g/m2 pro plný páskový materiál. Pokrytí může být měřeno podle 
EN ISO 1460 s délkou vzorků přibližně 200 mm. Pokrytí může být měřeno také podle EN ISO 1461:1999 s 
délkou vzorků přibližně 200 mm.

d Chrom  16%; nikl  8 %; uhlík  0,07 %.
e Není-li mechanická pevnost základním požadavkem, může být u některých aplikací 50 mm2 (průměr 8 

mm) sníženo na 28 mm2 (průměr 6 mm). V tomto případě je nutno věnovat pozornost snížení rozteče mezi 

Materiál, geometrie a minimální průřez jímacíhovedení
, jímacích tyčí a svodů

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Lit.: ČSN EN50 164-2 , tabulka 1 

jednotlivými upevňovacími prvky.
f Použitelné pouze pro jímací tyče. V případě aplikací, u nichž není kritické mechanické namáhání, jako je 

například zatížení větrem, smí být použita  jímací tyč o průměru 10 mm s maximální délkou 1 metr.
g Použitelné pouze pro tyčové přívody zemničů.
h Jestliže jsou důležité tepelné a mechanické důvody, měly by být pro plnou kulatinu tyto hodnoty zvýšeny 

na 78 mm2 (10 mm průměr) a pro plný pásek na 75 mm2 (3 mm minimální tloušťku).

i Není nutná žádná specifikace měřících postupů, protože rozměry všech vodičů, desek, tyčí atd. uvedených 
v tabulce nejsou kritické.

23.07.09 / 5888_d

materiál geometrie maximální pevnost v tahu min. tažnost při přetržení
spec. odpor

µm N/mm² %
plnáměď a

pocínovaná měď

hli ík
lano

Mechanické a elektrické vlastnosti

plná

200 až 450
N/A
 150

7
N/A
15

0,019

ČSN EN 50164-2 , tabulka 2

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

plná

tabulka 2: Charakteristické mechanické a elektrické vlastnosti 
jímacích vodičů, jímacích tyčí, tyčových přívodů zemničů a 
svodů

hliník

hliníková
slitina

pozink. ocel

nerezová ocel

plná
lano

plná
lano

plná
lano

lano
400 až 730

 150
N/A

120 až 280
N/A

290 až 510
N/A

N/A
35

15
N/A
10

N/A
7

N/A

N/A

0,028

0,036

0,15

0,80

N/A = není použitelné

23.07.09 / 5889

• měření elektrického odporu délky 100mm

ČSN EN 50164-2 

• ohybová zkouška a zkouška přilnavosti pro 
vodiče opatřené pokrytím

Zkoušky jímacího vedení , jímacích tyčí , tyčových
přívodů , svodů zemnicích vodičů

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• umělé zestaření

– 3 dny působení slané mlhy

– působení vlhkého ovzduší se sírou
7 dnů

• měření elektrického odporu délky 100mm

23.07.09 / 5885_c

požadavky an Erder

• materiál

• geometrie

ČSN EN 50164-2 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• minimální průřez

• mechanické vlastnosti

• elektrické vlastnosti

23.07.09 / 5885_d



Bulletin 2011

67

Materiál formaa
z.tyč z. vodič zemnící deska

poznámkaMinimální rozměrya

lano b 50 mm² min. průměr každého
drátu 1,7 mm

kulatý b 50 mm² 8 mm průřez

měď

ČSN EN 50164-2 , tabulka 3

Materiál, forma a minimální rozměry zemničů

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

pásek b 50 mm² min. tloušťka 2 mm
kulatý 15 mmØ
trubka 20 mmØ min. tloušťka stěny

2 mm
plná deska 500 mm / 500 mm min. tloušťka 2 mm
mřížová deskah 600 mm / 600 mm 25 mm / 2 mm pro 

plochý materiál a 
8 mmØ pro

kulatý material

23.07.09 / 5890_a

Materiál forma
z.tyč z.vodič zemnící deska

poznámkaMinimální rozměrya

pozink.  kulatý c 16 mmØd 10 mmØ
pozink. trubkac 25 mmØd minimální tl. stěny

2 mm

ocel

ČSN EN 50164-2 , tabulka 3

Materiál, forma a minimální rozměry zemničů

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

pozink.  pásek c 90 mm² min. tloušťka 3 mm
pozink. deskac 500mm / 500 mm min. tloušťka 3 mm
pozink. mřížc 600 mm / 600 mm 30 mm / 3 mm pro

plochý materiál
10 mm Ø pro
kulatý material

poměď kulatý e 14 mmØ minimálně 250 µm 
povrch s 99,9 %
obsahem měďi

23.07.09 / 5890_b

Materiál forma
z.tyč z. vodič z. deska

poznámkaMinimální rozměrya

holá kulatý f 10 mmØ
holá nebo
pozink.  pásek f, g 75 mm² min. tloušťka 3 mm

Ocel

ČSN EN 50164-2 , tabulka 3

Materiál, forma a minimální rozměry zemničů

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

pozink.  lano f, g 70 mm² min. -Ø je 
každ. drátu 1,7 mm

pozink. kříž profil 50 mm x
50 mm x

3 mm

kulatý 16 mmØ 10 mmØ
pásek 100 mm² min. tloušťka 2 mm

Nerezová 
ocel

23.07.09 / 5890_c

a Dovolená tolerance: –3 %.
b Může být rovněž pocínováno.
c Pokrytí by mělo být hladké, souvislé a bez struskových skvrn a musí mít minimální 

hmotnost 350 g/m2 pro plný kulatinový materiál a 500 g/m2 pro plný páskový materiál. 
Pokrytí může být měřeno podle EN ISO 1460 s délkou vzorků přibližně 200 mm. Pokrytí 
může být měřeno také podle EN ISO 1461:1999 s délkou vzorků přibližně 200 mm.

d Závity musí být vyrobeny před pozinkováním.
e Měď musí skutečně přilnout k oceli. Pokrytí může být měřeno elektronickým přístrojem pro 

měření tloušťky pokrytí.

Materiál, forma a minimální rozměry zemničů

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Lit.: ČSN EN50 164-2 , tabulka 3 

y p y
f Musí být uloženy v betonu v hloubce minimálně 20 mm.
g Připouští se pouze tehdy, je-li alespoň po každých 5 metrech provedeno správné propojení s 

ocelovou výztuží v těch částech základů, které jsou ve styku s půdou.
h Příhradová deska konstruovaná s minimální celkovou délkou vodiče 4,8 m.
i Není nutná žádná specifikace měřících postupů, protože rozměry všech vodičů, desek, tyčí 

atd. uvedených v tabulce nejsou kritické.

23.07.09 / 5890_d

Material forma
z.tyč zemnící vodič z.deska

maximální spec.
odpor [µm]

pevnost v tahu [N/mm²]

lano N/A 200 až 450 N/A
kulatý 200 až 450 200 až 450 N/A
pásek N/A 200 až 450 N/A 0,025

měď

ČSN EN 50164-2 , tabulka 4

Materiál, forma a minimální rozměry zemničů

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

p ,
trubka 200 až 450 N/A N/A
plná deska N/A N/A 200 až 450
mříž. deska N/A N/A 200 až 450

ocel pozink.  kulatý 350 až 770 290 až 510 N/A
pozink.  trubka 350 až 770 N/A N/A
pozink.  pásek N/A 290 až 510 N/A 0,25
pozink.  
plná deska N/A N/A 290 až 510

23.07.09 / 5891_a

Material forma
z.tyč zemnící vodič z.deska

maximální spec.
odpor [µm]

pevnost v tahu [N/mm²]

ocel pozink.  mříž. deska N/A N/A 290 až 510
poměď.  kulatý 600 až 770a N/A N/A
holá kulatý 350 až 770 N/A N/A

ČSN EN 50164-2 , tabulka 4

Materiál, forma a minimální rozměry zemničů

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

holá kulatý 350 až 770 N/A N/A
Holý nebo
pozink.  pásek N/A 290 až 510 N/A
pozink.  lano N/A 1500 až 2100 N/A
pozink.  kříž profil 600 až 770 N/A N/A

kulatý b 500 až 730 400 až 730 N/A
pásek b N/A 400 až 730 N/A

Nerezová 
ocel 0,80

0,25

N/A = nicht anwendbara Poměr mezi průtažností/pevností v tahu 0,80 – 0,95.
b Chrom  16 %, nikl  5 %, molybden  2 %, uhlík  0,08 %.

N/A = není použitelné (not applicable).
23.07.09 / 5891_b
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Zkoušky zemničů

• Kompresní zkoušky mechanickými 
prostředky 
2 min. narážení na ocelovou desku

• umělé zestaření

ČSN EN 50164-2 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

– 3 dny Působení slané mlhy

– 7 dnů působení vlhkého ovzduší 
se sírou

• elektrická zkouška 50kA / 100kA 
měření přechodového odporu

• Zkouška tahem

23.07.09 / 5885_e

Part 4: Požadavky na podpěry 
vodičů

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Požadavky na podpěry vodiče

Definice podpěry vodiče :

kovové, nekovové nebo 
složené komponenty navržené 

ČSN EN 50164-4 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

k upevnění a podpoře jímacího 
vedení a svodů, konstrukčních 
součásti svodů, které jsou 
instalovány ve vzdálenostech 
podél délky vedení.

04.08.09 / 5886e_a 

Testování podpěr

• Klasifikace
• Příprava vzorku

ČSN ČSN EN 50164-4  

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• Umělé zestaření

• Mechanický test

• Vyhodnocení

04.08.09 / 5886e_b 

Testování podpěr
Klasifikace

ŠDle způsobu uchycení vodiče

ČSN EN 50164-4 
• Kovové

• Nekovové

• Kompozitní

Dle materiálu složení

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Šroubové BezšroubovéDle způsobu uchycení vodiče

Dle typu uchycení vodiče Pevné uchycení Volné uchycení 

04.08.09 / 5886e_c

Testování podpěr
Příprava vzorku

• Instalace na nosnou desku 

• Příprava vzorku s dvěma podpěrami a 
kulatým vodičem

ČSN EN 50164-4 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• 3 testy pro radiální zátěž

• 3 testy pro axiální zátěž

• 3 testy pro rázovou zátěž

04.08.09 / 5886e_d
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Testování podpěr
Umělé zestárnutí

• Kovové podpěry:
– Solná lázeň po tři dny
– Siřičitá atmosféra 7 dní

• Nekovové podpěry:

ČSN EN 50164-4 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Nekovové podpěry:
UV - odolnost
dle EN ISO 4892-2 po 1000 h nebo dle EN ISO 4892-4 po 720 h

• Podpěry z kompozitových materiálů:

• UV - odolnost
dle EN ISO 4892-2 po 1000 h nebo dle EN ISO 4892-4 po 720 h

Solná lázeň po tři dny

Siřičitá atmosféra 7 dní

04.08.09 / 5886e_e

Testování podpěr
Mechanický test

• Radiální zátěž
pro všechny druhy podpěr
(200N při -10°C a při 40°C)

specimen 1

250±10%

load

1. mounting plate
2. fastener
3. conductor
4. load

1

2

3

4
specimen 2

11 d l• Axiální zátěž

ČSN ČSN EN 50164-4  

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

25
0

±
10

%

Last

2

3

4

1

3

1. pendulum
2. frame
3. fall height
4. specimen
5. fixture

• Axiální zátěž
na podpěrách s upevněným vodičem
(50N při -10°C a při 40°C)

• Rízový test pro plastové podpěry
(2J při -5°C)

1. mounting plate
2. conductor
3. fastener
4. load

04.08.09 / 5886e_f

ČSN ČSN EN 50164-4  

• Vizuální kontrola
– Podpěra nevykazuje poškození

(v případě radiálního, axiálního a rázového testu)

Testování podpěr
Vyhodnocení

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

• Rozměry 
– Vodič není vychýlen o více než 3 mm z podpěry

(v případě axiálního  testu)

04.08.09 / 5886e_g

– Vodič je stále pevně v podpěrách
(v případě axiálního a rázového testu)

Izolované podpěry 
určení koeficientu km

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DEHNiso – ověřování koeficientu km

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

DEHNiso – ověřování koeficientu km

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016
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Zemnící soustava

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Základový zemnič v průmyslu
Montážní chyba

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 25.03.08 / 5519 

Použití klínové svorky 
Beton bude udusáván,
proto nemůže být použita

Základový zemnič 
Velikost ok cca. 20 x 20 m

Doporučení:
Realizovat co nejvíce vývodům

Dodatečné propojení pro 
dodržení vel.

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 14.04.03 / S1579_c

j ý

cc
a. 

20
 m

cca. 20 x 20 m

cca. 40 m

Vývody pro svody jímací soustavy

Vývod uzemnění
Použití izolace 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 21.10.02 / 3619_NOP

Vývod uzemnění (V4A)

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 30.03.04 / 3599_a 

žádné
riziko koroze

Průmyslový objekt

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 00.00.03 / 0000e_a - ABC / XYZ

Průmyslový objekt
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Zatloukání zemnících tyčí

© 2009 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016

Připojení tyčového zemniče
Detail

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 28.09.04 / 4167_b

Připojení tyčového zemniče
Napojení na drát 10 mm Ø s PVC pláštěm

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 28.09.04 / 4168

Ochrana před korozí na připojovacím místě v zemi

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 29.09.04 / 4169_d

Protikorozní páska
šířka pásky 100 mm
obj.č.556 130

Připojení na tyčový zemnič
Kulatý vodič 10 mm Ø s PVC pláštěm

Tyčový zemnič
obj.č.620 151 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 09.11.04 / 4159

Připojovací objímka
obj.č.620 015

Ocelový drát s plastovým pláštěm
obj.č.800 110 

Připojení na tyčový zemnič 

© 2010 DEHN + SÖHNE / protected by ISO 16016 28.09.04 / 4160

Připojovací objímka
obj.č.620 015
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