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Interview s panem Dipl.-Kfm. Thomasem Dehnem
z ﬁrmy DEHN + SÖHNE, Neumarkt

Dipl.-Kfm. Thomas Dehn

1. Odborníci říkají, že se kvůli
změně klimatu v posledních letech
zvýšil počet bouřek a jejich síla
narostla. Tato tendence prý bude
navíc dále pokračovat. Je tento
trend garancí, že obchod v oblasti
ochrany před bleskem a přepětím
bude nadále vzkvétat?
Ano, i v odborné literatuře se neustále dočítáme, že dochází k nárůstu
bouřkové aktivity. To platí jen omezeně, neboť nutně nenarůstá počet
bouřek, nýbrž síla bleskového výboje.
Dnes je možné zaznamenat i blesky
s vrcholovou hodnotou proudu 300 kA.
Tato situace se také odrazí v mezinárodních normách. Garance pozitivního
vývoje obratu ale nejsou ani normy, ani
technické hodnoty v nich. Rozhodujícím faktorem úspěchu v podnikání jsou
výsledky, které podnikatelé na trhu nabízejí. Firma DEHN se v tomto ohledu
dobře prezentuje. Ačkoli ve východní
Evropě narostl počet konkurenčních
firem, mohla firma DEHN v minulých
letech kontinuálně budovat svou pozici
na těchto trzích.
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2. DEHN+SÖHNE je lídrem na trhu
v oblasti ochrany před bleskem a přepětím. Jak vidíte vývoj tohoto odvětví
elektrotechniky v Evropě a zvláště
v České republice?

v ochraně před bleskem. Jak se
může firma DEHN udržet na trhu,
když její vysoce kvalitní výrobky
jsou cenově těžko srovnatelné
s levnými výrobky?

Několik let je v Evropě v oblasti
norem dobrá situace, která má pozitivní vliv na vývoj trhu. Pomocí
analýzy rizika škod podle IEC, EN,
ČSN 62305-2 je jednoznačně stanoveno, jak má být stavba chráněna.
Firma DEHN pro projektanty vedle
seminářů, technické podpory v podobě softwaru DEHNsupport a široké
škály tištěných materiálů nabízí také
odpovídající pomoc s elektronickým
zpracováním dat.
V České republice, kolébce hromosvodu, si lidé více uvědomují nutnost ochrany před bleskem. Můžeme
říct, že práce Dr. Zdeňka Rouse, při
založení firmy v České republice byla
velice přínosná. Současné aktivity
pánů Ing. Jiřího Kutáče a Jana Hájka
pro firmu DEHN představují solidní
základ pro další úspěšný
vývoj firmy DEHN natrhu. Firma nabízí technické poradenství pro
elektromontážní firmy
a projekční kanceláře
v oblasti průmyslu i obchodu. Také komplexní úkoly jsou pro naše
pracovníky významnou
výzvou.

Nejen v České republice hraje
cena důležitou roli. V mnoha částech
Evropy je hospodářská situace napjatá. Přesto má naše firma úspěch, neboť
jako první představuje a nabízí nová
řešení a inovace. K tomu patří podpora
prodeje a přednášky. V rámci výstav
a veletrhů jsou představována nová řešení a výrobky. Účast na konferencích
představuje pro odbornou veřejnost
heslo „DEHN nabízí více než jen nové
výrobky, DEHN chrání.“
„Nabízíme bezpečnost pomocí
vysoce kvalitních a spolehlivých produktů, inovativních řešení, ochrany,
a významnou roli hraje také servis.“
Firma DEHN pravidelně dostává
ocenění v rámci veletrhů za inovativní
řešení, např. čestné uznání Zlatý Ampér 2013 za výrobek DEHNvenCI.

3. Současná hospodářská situace v České republice hraje
důležitou roli v prodeji kvalitních výrobků

Management ﬁrmy DEHN + SÖHNE
zleva: Dr.-Ing. Peter Zahlmann, Dr. Philipp Dehn,
Dipl.-Kfm. Thomas Dehn
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4. Celosvětově došlo v oblasti obnovitelných zdrojů, např. některých
elektráren, fotovoltaických systémů
a bioplynových stanic, k rozmachu
instalací systémů ochrany před bleskem a přepětí. Jak na toto reagovala firma DEHN a mohou být použity
speciální ochranné produkty?
V České republice se i přes snížení státních dotací na obnovitelné
zdroje, jako jsou fotovoltaické systémy, větrné elektrárny i bioplynové
stanice se stále investuje. Pro tento
segment trhu vyvinula naše firma již
před delší dobou speciální svodiče
přepětí.
Například u fotovoltaických systémů jsou přepěťové ochrany schopny eliminovat stejnosměrné proudy.
Vodní elektrárny a bioplynové stanice
jako dodavatelé energie představují
velký potenciál. Ale právě zde je nutno poznamenat, že mnozí provozovatelé ignorují nebezpečí, že u těchto zařízení hrozí riziko výbuchu. Z tohoto
důvodu jsou nutná speciální ochranná
opatření zamezující přímému zásahu
bleskem. Mnohé tyto stanice jsou
v České republice chráněny takzvanými aktivními jímači ESE, které
jsou z pohledu norem nespolehlivé.
V tomto ohledu je potřeba v příštích
létech intenzivněji pracovat na technické pomoci a poradenství.

Nové logistické centrum ﬁrmy DEHN + SÖHNE v blízkosti Neumarktu

5. Firma DEHN-SÖHNE staví
v blízkosti Neumarktu nové logistické centrum. Jakých cílů tím chce
v dlouhodobém horizontu dosáhnout?
Pro kontinuální růst je nutný kontinuální rozvoj. V blízkosti Neumarktu jsme nalezli pro další rozvoj firmy
to pravé místo. Naše 103-letá historie
jako rodinné firmy vstupuje do čtvrté
generace a do dalších let jsme si stanovili ambiciózní cíle. K tomu patří zmezinárodnění naší firmy, která má v současné době celosvětově 17 dceřiných
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společností a kanceláří. Se založením
prodejních zastoupení v Jihoafrické
republice na konci května 2013 a dalšími společnostmi v Rusku a Mexiku
spěje i naše firma k ještě intenzivnějšímu a aktivnějšímu vývoji na trhu ve
světě, aniž bychom ztratili hlavní evropský trh. Blesk může udeřit kdekoliv
a DEHN chrání – s jistotou.
Děkuji za otevřený rozhovor
Dne 7. 5. 2013 v Neumarktu
Dipl. Ing. Peter Respondek
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OZNÁMENÍ č. 01/13
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví o platnosti norem při navrhování, povolování
a zřizování ochrany před bleskem na stavbách
Společné stanovisko Odboru stavebního řádu Ministerstva pro místní rozvoj ČR,
Odboru technické harmonizace a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, definuje v § 4 českou
technickou normu jako dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro opakované nebo stálé použití vytvořený
podle tohoto zákona a označený písemným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, a dále stanoví, že česká technická norma není obecně závazná. Česká
technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené evropskou
normou nebo harmonizačním dokumentem, které uznaly orgány evropského společenství jako harmonizovanou evropskou
normu nebo evropskou normu, která byla jako harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem Evropských
společenství společnou dohodou notifikovaných osob.
Z toho vyplývá, že ČSN nejsou považovány za právní předpisy a není stanovena obecná povinnost jejich dodržování. Taková povinnost však může vyplynout z jiného právního aktu, např. odkazem na ČSN v právním předpisu.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), stanoví v § 169 odst. 1 právnickým osobám, fyzickým osobám a příslušným orgánům veřejné správy povinnost respektovat při územně plánovací a projektové
činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími
právními předpisy. Obecné požadavky na výstavbu jsou definovány v § 2 odst. 2 písm. e) stavebního zákona. Mezi obecné
požadavky na výstavbu, které náleží do působnosti ministerstva pro místní rozvoj, patří mimo jiné i vyhláška o technických
požadavcích na stavby.
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V souladu s ustanovením § 159 odst. 2 stavebního zákona projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost
stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivu na životní prostředí. Je povinen
dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru. Statické,
popřípadě jiné výpočty musí být vypracovány tak, aby byly kontrolovatelné. Není-li projektant způsobilý některou část
projektové dokumentace zpracovat sám, je povinen k jejímu zpracování přizvat osobu s oprávněním pro příslušný obor
nebo specializaci, která odpovídá za jí zpracovaný návrh. Odpovědnost projektanta za projektovou dokumentaci stavby
jako celku tím není dotčena.
Tímto ustanovením je zdůrazněna i povinnost respektovat při projektové činnosti obecné požadavky na výstavbu
stanovené vyhláškou č. 268/2009 Sb. V § 3 je mimo jiné definován pojem „normová hodnota“, kterým se rozumí konkrétní technický požadavek, zejména limitní hodnota, návrhová metoda, národně stanovené parametry, technické
vlastnosti stavebních konstrukcí a technických zařízení, obsažený v příslušné české technické normě, jehož dodržení
se považuje za splnění požadavků konkrétního ustanovení vyhlášky. Z uvedené koncepce je zřejmé že, důkazním
prostředkem pro splnění požadavku vyhlášky je příslušná česká technická norma.
V ustanovení § 36 odst. 1 a 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb., je stanoven požadavek zřídit ochranu před bleskem pro specifikované případy uvedené pod písmeny a) až f), pro které musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby. Jedná se o normy z řady ČSN EN 62 305-1 až 4.
Technický požadavek definovaný vyhláškou bude tedy splněn, budou-li splněny požadavky tohoto souboru norem.
V souladu s ustanovením § 55 odst. 2 vyhlášky o technických požadavcích na stavby se však připouští, aby odkazy na
normové hodnoty měly indikativní charakter a nebránily inovacím v případě lepšího řešení. Jiné postupy, odchylky
od norem jsou přípustné, pokud se prokáže, že navrženým řešením bude dosaženo alespoň stejných nebo lepších
technických parametrů, jako kdyby se postupovalo podle české technické normy.
Na základě stanoviska subkomise „Ochrana před bleskem“ při Technické normalizační komisi 97 ze dne 27. 7. 2012,
které vychází z dokumentů CENELEC BT136/ DG8043/DC, March 2010; CIGRE C4 COLLOQUIUM, May 2010;
WG C4.405, October 2011 není dosaženo francouzskou národní normou NF C 17-102, potažmo slovenskou technickou normou STN 34 1391 stejných nebo vyšších technických parametrů, jako kdyby se postupovalo dle českých
technických norem ČSN EN 62305-1 až 4.
Vzhledem k výše uvedenému upozorňujeme, že národní francouzská a slovenská norma nebyly převzaty do soustavy ČSN, nejsou harmonizovanými normami a nelze je v případě odkazu na normové hodnoty používat pro účely
vyhlášky č. 268/2009 Sb.
Pro posuzování hromosvodu se nepoužije zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Po dokončení
montáže komponentů je hromosvod dle vyhlášky č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických
zařízeních, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, vyhrazeným technickým
zařízením.

V Praze dne 8. 11. 2012

Za MMR Ing. Marcela Pavlová v. r., ředitelka odboru stavebního řádu
Za MPO Ing. Ivana Kocová, Ph.D. v. r., ředitelka odboru technické harmonizace a ochrany spotřebitele
Za ÚNMZ Ing. Milan Holeček v. r., předseda

SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč
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ýESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ýervenec 2013

ICS 29.020; 91.120.40

Ochrana pĜed bleskem –
ýást 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení
života

ýSN
EN 62305-3
ed. 2

ZMċNA Z1
34 1390

Amendment
Amendement
Änderung

ýSN EN 62305-3 ed. 2 (34 1390) Ochrana pĜed bleskem – ýást 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení
života z ledna 2012 se mČní takto:
Na konec normy se za kapitolu Bibliografie doplĖuje informativní národní pĜíloha:

8
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ýSN EN 62305-3 ed. 2/Z1

Národní pĜíloha NA (informativní)
Hmotné škody na stavbách a ohrožení života, vþetnČ všech alternativních ochran pĜed
bleskem, napĜ. jímaþe ESE
NA.1 Úvod
Tato pĜíloha informuje o minimálních požadavcích pro zajištČní ochrany zdraví a života živých bytostí (lidí
a zvíĜat) a majetku pĜed úþinky úderĤ bleskĤ a jejich následkĤ.

NA.2 Možnosti návrhu jímací soustavy
Všechny typy jímací soustavy se navrhují a provádČjí podle þlánkĤ 5.2.2, 5.2.3 a pĜílohy A ýSN EN 62305-3 ed. 2.
Dle þlánku 5.2.2 jsou tyto pĜípustné metody pro stanovení umístČní jímací soustavy:
– metoda ochranného úhlu;
– metoda valící se koule;
– metoda mĜížové soustavy.

Obrázek NA.1 – Metody návrhu jímací soustavy a soustavy svodĤ
Jímací soustava se navrhuje a provádí podle þlánku 5.2.3 tak, aby zabezpeþila ochranný prostor staveb vyšších
než 60 m pĜed boþními údery.
Pro urþení ochranných prostorĤ jímaþĤ jsou podle pĜílohy A uvažovány jen skuteþné fyzické rozmČry kovové jímací
soustavy. Zde se zohlední fyzická délka všech jímaþĤ: klasických nebo alternativních, vþ. aktivního jímaþe ESE
(viz obrázek NA.1).
Je tĜeba, aby všechny komponenty použité pro vnČjší LPS splĖovaly vlastnosti podle platných norem ýSN
a jejich deklarované vlastnosti byly ovČĜitelné metodami nezávislými na jejich výrobcích, ve všech pĜípadech,
kdy není jasná a fyzikálnČ zdĤvodnitelná jak jejich funkce, tak jejich ovČĜení funkþnosti.

SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč
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ýSN EN 62305-3 ed. 2/Z1

NA.3 Soustava svodĤ
Soustava svodĤ se provádí podle ýSN EN 62305-3 ed. 2, bez ohledu na použití typu technologie jímací soustavy.
V soustavČ svodĤ vždy teþe stejný bleskový proud bez rozdílu typu jímací soustavy. Snížením hodnoty bleskového proudu soustavou svodĤ se také snižuje hladina ochrany pĜed bleskem LPL.
U neizolované LPS se respektuje tabulka þ. 4. Svody by mČly být umístČny symetricky.
U izolované LPS je poþet a rozmístČní svodĤ urþen výpoþtem dostateþné vzdálenosti s dle þlánkĤ 6.3.
POZNÁMKA S ohledem na výsledné elektromagnetické pole v okolí svodĤ jsou jako výchozí doporuþené hodnoty z tabulky þ. 4.

Kovové konstrukce na objektu (konstrukce ve funkci náhodných svodĤ), které jsou pĜipojené k jímací soustavČ
nebo se nacházejí v menší vzdálenosti, než je vypoþtená dostateþná vzdálenost s, se vodivČ spojí s jímací soustavou.
POZNÁMKA Vodiþe, které jsou a nebo mohou být pod napČtím, jsou prostĜednictvím svodiþĤ bleskových proudĤ SPD
typu 1 podle ýSN EN 62305-3 ed. 2 a ýSN EN 62305-4 ed. 2 v místČ nedostateþného oddČlení z þásti náhodné soustavy
propojeny. V pĜípadČ izolované LPS se zohlední dostateþná vzdálenost s mezi nimi a ostatními vodivými konstrukcemi objektu.

Je tĜeba zabránit pĜiblížení živých bytostí ke svodĤm na vzdálenost menší než 3 m, jak je uvedeno v ýSN EN 62305-2 ed. 2,
þl. 8 (nebezpeþí dotykových a krokových napČtí).

NA.4 Vyrovnání potenciálĤ bleskových proudĤ
Na každém objektu musí být provedeno vyrovnání potenciálĤ bleskových proudĤ, a to i mezi místní uzemĖovací
soustavou a pĜivedenými inženýrskými sítČmi (pokud vyplývá z výpoþtu analýzy rizika).
V pĜípadČ neizolované LPS se instalují SPD typu 1 a pospojování všech neživých kovových souþástí.
Parametry SPD typu 1 jsou urþeny dle ýSN EN 62305-4 ed. 2.
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Výklad „Společného stanoviska Odboru stavebního řádu
Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Odboru technické
harmonizace a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví o platnosti norem při
navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách“.
Ing. Jiří Kutáč
předseda subkomise Ochrana před bleskem při TNK 97

Anotace:
Příspěvek vznikl pro bližší vysvětlení problematiky ochrany před bleskem na základě vydání nového společného stanoviska Odboru stavebního
řádu Ministerstva pro místní rozvoj
ČR (dále jen MMR ČR), Odboru technické harmonizace a ochrany spotřebitele Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (dále MPO ČR) a Úřadu pro
technickou normalizaci, metrologii
a státní zkušebnictví (dále ÚNMZ)“.
Oborná veřejnost si přála, aby daná
problematika byla uceleně a srozumitelně vysvětlena v jednou dokumentu
a tím se předešlo dalším nedorozuměním.
Množící instalace jímačů ESE
(podle francouzské národní normy
NFC 17-102 [1] a STN 34 1391 [2]),
které nejsou v souladu s platnou právní úpravou ČR (zákonem č. 183/2006
Sb. [3] a vyhláškou č. 268/2009 Sb.
[4]), by měly být instalovány podle
těchto dokumentů.
Česká legislativa a na ni navazující české technické normy ČSN EN
62305-1 až 4 [5 až 8] jsou založeny
na nejnovějších vědeckých poznatcích o blesku. Instalace jímačů ESE
schvalují nejen někteří revizní technici, ale také dokonce i lidé, kteří jsou
odpovědni za bezpečnost vyhrazených
elektrických zařízení v České republice. Tito „technici“ nemají mnohdy ani elementární znalosti o blesku
a jeho parametrech a vystavují tak
laickou veřejnost zvýšenému riziku
účinků bleskového proudu.

1. Mimořádné události způsobené
chybnou instalací hromosvodu
Blesk je přírodní fenomén, který se
po staletí nemění a jehož účinky mohou
mít fatální následky nejen pro stavby, ale
také pro osoby [9]. Podceněním účinků
bleskového proudu může dojít například k požáru objektu (vyšší vrcholová
hodnota proudu), zničení elektrických
a elektronických přístrojů (nižší vrcholová hodnota proudu), či zranění nebo
dokonce smrti osob. O těchto mimořádných událostech osobně informuji
technickou veřejnost na semináři UNIE
SOUDNÍCH ZNALCŮ (dále jen UNIE
SZ) (www.uniesoudnichznalcu.cz).
Výbuch a požár bioplynové stanice
v Malšicích
Projektant navrhl ochranu před
bleskem bioplynové stanice dle fran-
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couzské normy NF C 17-102 [1].
Přesto došlo k přímému úderu blesku
o vrcholové hodnotě 18 kA do horní
části fermentoru, který ležel v ochranném prostoru jímače ESE. Po zásahu
blesku nastala exploze, o čem svědčí
odhozené těžké víko přilehlé nádrže,
a následně vypukl požár bioplynové
stanice. Kontrolní měření jímače ESE
prokázalo jeho plnou funkčnost v době
zásahu. 10 minut před úderem blesku a následným výbuchem bioplynu
opustili 4 pracovníci uvedený prostor
z důvodu změny klimatických podmínek (začínající déšť).

Obr. 1
Úder blesku do fermentoru bioplynvé stanice, která byla „chráněna“
jímačem ESE
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Obr. 2
Úder blesku do horního dílu fermentoru – doprostřed
ochranného prostoru jímače ESE

Požár hotelu v Odrách
Po úderu blesku o vrcholové hodnotě proudu 111 kA do aktivního jímače ESE, který byl umístěn na střeše
hotelu, došlo k jeho přeskoku z jednoho svodu na vnitřní instalaci objektu
a to konkrétně na klimatizaci, která se
nacházela ve vzdálenosti jen 30 cm od
drátu hromosvodu. Přitom nutná vzdálenost, která by zabránila přeskoku
tohoto proudu byla vypočtena 60 cm.
Průchodem bleskového proudu se bezprostředně vzňala hořlavá
střešní konstrukce hotelu. Požár byl
uhašen brzkým příjezdem jednotek
profesionálních a dobrovolných hasičů. Bylo veliké štěstí, že hotel byl
těsně před dokončením a tudíž nebyl
obsazen lidmi. Celkové škody činily
cca 300 000 Kč. Hromosvod měl platnou zprávu o revizi.
Obr. 3
Požár hotelu, který byl „chráněn“
jímačem ESE
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Obr. 4
Dostatečná vzdálenost s mezi svodem a vnitřními kovovými instalacemi

Zničené zabezpečovací systémy
v objektu kulturní památky
Po úderu blesku do ochranného
prostoru jímače ESE došlo ke škodám na vnitřním vybavení kulturní památky ve výší 3 000 000 Kč.
Zarážející na této události byl fakt,
že celá stavba měla být v „údajném
ochranném prostoru“ jímače ESE. Po
vzhlédnutí dokumentace, která v sobě
zahrnovala i výpočet řízeného rizika
dle ČSN EN 62305-2 [6], bylo zcela
zřejmé, že projektant neměl ani tušení
o ochraně před bleskem a přepětím.
Bleskem byl zasažen hřeben
střešní konstrukce kulturní památky,
po které sjel bleskový proud na nejbližší kovovou konstrukci požárního zabezpečovacího systému. Tato
konstrukce nebyla navíc uzemněna
a poté došlo k přeskokům bleskového proudu na křižující se vnitřní metalické instalace. Byly zničeny tyto
systémy:
- Zabezpečovací (EZS)
a požární (EPS);
- Kamerový(CCTV);
- Datový.
Tento případ svědčí
o dalším selhání jímače
ESE, při kterém došlo
nejen k přímým škodám na majektu, ale
tato kulturní památka
byla delší dobu nejen
bez požárního zabezpečení, ale také bez výstražného zabezpečení

kvůli krádeži. Toto jsou velmi důležité
aspekty při rozhodování o bezpečné
variantě ochrany před bleskem.
Obr. 5
Úder do ochranného prostoru jímače ESE na památkově chráněném
objektu
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Obr. 6
Velikost ochranného prostoru jímače o délce tyče 5 m

Obr. 8
Plánek lokality znázorňující polohy aktivního jímače ESE
a oběti

2. Normy IEC, EN a ČSN v ochraně před bleskem
Student Mohd Ridwan Jamal byl
Obecně je možno o normách
večer 16. března 2012 zasažen a usmr- v ochraně před bleskem zjednodušecen zásahem blesku, když se svými ně říci, že představují nejprimitivnější
přáteli hodlal hrát fotbal na malém sta- shrnutí dané problematiky do jednodionu Koleje Univerzity Islam Melaka duchých vzorců, které lze aplikovat
(KUIM) v „ochranném prostoru aktiv- v praxi. Je nutno si uvědomit, že se zde
ního jímače ESE“. Na hlavní tribuně jedná především o vysokofrekvenční
stadionu byl jako ochrana před bleskem působení blesku při:
instalován aktivní jímač (ESE), a kdyby - extrémně krátkých časových intervalech v řádu mikrosekund;
student neopustil bezpečí hlavní tribu- při možném dosažení maximálny, mohl dnes žít. Přímý úder blesku ve
ních vrcholových hodnot v řádu
většině případů člověk nepřežije.
kiloampérů.
Většina norem v této oblasti vzniObr. 7
ká v pracovních skupinách meDeklarovaná ochranná zóna jímače ESE
zinárodní technické komise IEC
TC 81: Ochrana před bleskem.
Důležitou roli zde hraje vědecký
výbor CIGRE, který odsouhlašuje text norem na základě nejnovějších vědeckých poznatků.
Tyto normy jsou následně předkládány IEC-CENELEC k paralelnímu hlasování a jsou schvalovány Evropským výborem pro
normalizaci v elektrotechnice
CENELEC. Členové CENELEC
jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž
jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě
bez jakýchkoliv modifikací dát
status národní normy.
Soubor českých bezpečnostních norem ČSN EN 62305-1
až 4 (platný od listopadu 2006)
[5 až 8] tak představuje nejbezSmrt na stadionu v Malajsii
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pečnější variantu ochrany před bleskem a přepětím, která je založena na
vědeckých výzkumech a měřeních
blesku od 30 let minulého století.
V současné době je platná edice 2 pro
normy ČSN EN 62305-1, 3 a 4 [10 až
12]. Od února 2013 vyjde také druhá
edice části 2 souboru ČSN EN 62305
– Řízení rizika [13].
Od 70. let minulého století byla
platná norma ČSN 34 1390 - Elektrotechnické předpisy- Předpisy pro
ochranu před bleskem [14] do února
2009. Ve své době představovala daná
norma bezpečné řešení v ochraně před
bleskem. Postupem času, kdy docházelo k častějšímu zavádění citlivých
elektronických přístrojů do praxe
a s postupnou miniaturizací elektronických systémů, se stávala tato norma
zcela nedostatečnou.
V období souběžné platnosti (od
listopadu 2006 až do února 2009) souboru norem ČSN EN 62305- 1 až 4 [5
až 8] a ČSN 34 1390 [14] docházelo
bohužel k upřednostnění ekonomického hlediska na úkor technického
řešení. Přitom v tomto období se měly
všechny projekty již navrhovat dle norem ČSN EN 62305- 1 až 4 [5 až 8].
3. Platná legislativa ČR v ochraně
před bleskem
Od roku 1998 do roku 2009 platila
na území ČR vyhláška č. 137/2009 Sb.
o obecných technických požadavcích
na výstavbu [15]. V §47 - Ochrana
před bleskem byly definovány stavby
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a zařízení, pro která se musí zřídit tato
ochrana:
a) Ohrožení života nebo zdraví osob
(například bytový dům, stavba
pro shromažďování většího počtu
osob, stavba pro obchod, zdravotnictví a školství, stavby veřejných
ubytovacích zařízení) nebo většího počtu zvířat.
b) Poruchu s rozsáhlými důsledky
(například elektrárna, plynárna,
vodárna, budova pro spojová zařízení, nádraží).
c) Výbuch
(například
výrobna
a sklad výbušných a hořlavých látek, kapalin a plynů).
d) Škody na kulturních, popřípadě
jiných hodnotách (například obrazárna, knihovna, archív, muzeum,
památkově chráněná budova.
e) Přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen
a) až d) musí být před bleskem
chráněny.
f) Ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem
v důsledku jejího umístění na
návrší nebo vyčnívá-li nad okolí (například tovární komín, věž,
rozhledna).
Podle paragrafu 3, písmeno p vyhlášky 137/1998 Sb. [15] je splněn
tento požadavek českou technickou
normou ČSN 34 1390 [14].
V doplňujícím seznamu II.A vybraných souvisejících ČSN navazujících na další požadavky vyhlášky
č. 137/1998 Sb. [15] uspořádaném podle paragrafů je uvedeno, že pro celý
paragraf 47 je platná norma ČSN 34
1390 Předpisy pro ochranu před bleskem [14].

b) poruchu s rozsáhlými důsledky
na veřejných službách, zejména
v elektrárně, plynárně, vodárně,
budově pro spojová zařízení a nádraží,
c) výbuch zejména ve výrobně a skladu výbušných a hořlavých hmot,
kapalin a plynů,
d) škody na kulturním dědictví, popřípadě jiných hodnotách, zejména v obrazárně, knihovně, archivu, muzeu, budově, která je kulturní památkou,
e) přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen
a) až d) musí být před bleskem
chráněny,
f) ohrožení stavby, u které je zvýšené
nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší
nebo vyčnívá-li nad okolí, zejména u továrního komína, věže, rozhledny a vysílací věže.“
Normovou hodnotou dle § 3 písm. k)
této vyhlášky [4] se rozumí:
„Konkrétní technický požadavek,
zejména limitní hodnota, návrhová
metoda, národně stanovené parametry, technické vlastnosti stavebních
konstrukcí a technických zařízení,
obsažený v příslušné české technické
normě, jehož dodržení se považuje za
splnění požadavků konkrétního ustanovení této vyhlášky.
Podle níže uvedeného stanoviska Ministerstva pro místní rozvoj pro účely
této vyhlášky je to soubor norem ČSN
EN 62305-1 až 4 ed. 2 [10 až 13].

Od roku 2009 je v platnosti vyhláška č. 268/2009 Sb. „o technických
požadavcích na stavby“ [4], podle
které musí být, viz. § 36 provedena
analýza rizika škod dle normových
hodnot pro tyto stavby:
a) ohrožení života nebo zdraví osob,
zejména ve stavbě pro bydlení,
stavbě s vnitřním shromažďovacím prostorem, stavbě pro obchod,
zdravotnictví a školství, stavbě
ubytovacích zařízení nebo stavbě
pro větší počet zvířat,

4. Stanovisko dotčených ministerstev MMR, MPO a ÚNMZ
o platnosti norem při navrhování, povolování a zřizování ochrany před bleskem na stavbách
Je zřejmé, že dle ustanovení § 36
odst, 1 a 2 vyhlášky č. 268/2009 Sb.
o technických požadavcích na stavby [4] je stanoven požadavek zřídit
ochranu před bleskem pro specifikované případy uvedené pod písmeny
a) až f) (v nich jsou uvedeny stavby

pro školství). Pro tyto stavby musí být
proveden výpočet řízení rizika podle
normových hodnot. Jedná se normy
z řady ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 [10
až 13]. Dle § 55 odst. 2 této vyhlášky
[4] by měly mít odkazy na normové
hodnoty indikativní odkaz, aby se nebránilo inovacím. Pokud se prokáže,
že navrženým řešením bude dosaženo
alespoň stejných nebo lepších technických parametrů, jako kdyby se postupovalo podle české technické normy.
Pro účely posuzování komponentů pro hromosvod se nepoužije zákon
č. 22/97 Sb. [16] a po dokončení montáže komponentů se hromosvod stává
vyhrazeným technickým zařízením
podle vyhlášky č. 73/2010 Sb. [17].
Národní normy - francouzská NF
C 17-102 [1] a slovenská STN 34 1391
[2] nebyly převzaty do soustavy ČSN
a nejsou ani normami harmonizovanými, nelze je dle právního názoru
ÚNMZ používat pro účely vyhlášky
č. 268/2009 Sb. [4] co se týče normativního odkazu. Dle vyjádření ÚNMZ
nebyly zavedeny francouzská národní
norma NF C 17-102 [1] a slovenská
STN 34 1391 [2] do soustavy ČSN,
tudíž nejsou platné na území ČR.
V České republice se navrhuje
ochrana před bleskem podle souboru
českých bezpečnostních předpisových norem ČSN EN 62305-1 až 4
ed.2 [10 až 13]: nejen pro „klasické“
hromosvody, ale také pro aktivní jímače ESE, protože tento soubor nerozlišuje mezi těmito provedeními.
Jímače ESE mohou být použity, ale
jen v rámci tohoto souboru jako jímací tyče.
ČSN 33 1500 [18] stanoví postup
dle platných ČSN a předpisů (odkaz
na ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2 [10 až
13], viz ČSN 33 1500 [18], změna
Z4:2007). Dle článku 6.1.2 v závěru
zprávy o revizi musí být uvedeno, zda
její provedení odpovídá normě platné
v době jejího zřízení a zda její součásti jsou v dobrém funkčním stavu.
Pokud byly při revizi zjištěny závady, musí být v revizní zprávě uve-
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deno, s jakým ustanovením normy
nebo jiného předpisu jsou v rozporu,
popř. jaké je v důsledku závady riziko
ohrožení bezpečnosti.
Na základě zpráv vědeckého výboru
CIGRE při IEC z roku 2010 a 2011
a dokumentu BT136/2010 jsou národní normy: francouzská NF C 17102 [1] a slovenská STN 34 1391 [2]
a na nižší technické úrovni než soubor
českých bezpečnostních technických
norem ČSN EN 62305-1 až 4 ed.2
Ochrana před bleskem [10 až 13].
Stanovisko dotčených ministerstev k ochraně před bleskem vyšlo
ve věstníku č. 1/2013 ÚNMZ a je
k dispozici ke stažení na stránkách:
www.uniesoudnichznalcu.cz.
5. Národní příloha NA (informativní) – ČSN EN 62305-3 ed.2
Hmotné škody na stavbách
a ohrožení života, včetně všech
alternativních ochran před bleskem, např. jímače ESE [19]
V červenci tohoto roku vyšla národní
příloha ČSN EN 62305-3 ed.2 ZMĚNA Z1 [19], která informuje o minimálních požadavcích pro zajištění

ochrany zdraví a života živých bytostí
(lidí a zvířat) a majetku před účinky
úderů blesků a jejich následků.
Všechny typy jímací soustavy se navrhují a provádějí podle článků 5.2.2,
5.2.3 a přílohy A ČSN EN 62305-3 ed.
2 [11].
Dle článku 5.2.2 jsou tyto přípustné
metody pro stanovení umístění jímací
soustavy:
– metoda ochranného úhlu;
– metoda valící se koule;
– metoda mřížové soustavy.
Metody návrhu jímací soustavy
a soustavy svodů
Jímací soustava se navrhuje a provádí podle článku 5.2.3 tak, aby zabezpečila ochranný prostor staveb vyšších
než 60 m před bočními údery. Pro určení ochranných prostorů jímačů jsou podle přílohy A uvažovány jen skutečné
fyzické rozměry kovové jímací soustavy. Zde se zohlední fyzická délka všech
jímačů: klasických nebo alternativních,
vč. aktivního jímače ESE (viz obrázek
NA.1).
Je třeba, aby všechny komponenty použité pro vnější LPS splňovaly

SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč

vlastnosti podle platných norem ČSN
a jejich deklarované vlastnosti byly
ověřitelné metodami nezávislými na
jejich výrobcích, ve všech případech,
kdy není jasná a fyzikálně zdůvodnitelná jak jejich funkce, tak jejich ověření
funkčnosti.
Soustava svodů se provádí podle
ČSN EN 62305-3 ed. 2, bez ohledu na
použití typu technologie jímací soustavy. V soustavě svodů vždy teče stejný
bleskový proud bez rozdílu typu jímací
soustavy. Snížením hodnoty bleskového proudu soustavou svodů se také
snižuje hladina ochrany před bleskem
LPL.
U neizolované LPS se respektuje
tabulka č. 4. Svody by měly být umístěny symetricky.
U izolované LPS je počet a rozmístění svodů určen výpočtem dostatečné
vzdálenosti s dle článků 6.3.
Na každém objektu musí být provedeno vyrovnání potenciálů bleskových
proudů, a to i mezi místní uzemňovací
soustavou a přivedenými inženýrskými
sítěmi (pokud vyplývá z výpočtu analýzy rizika). Parametry SPD typu 1 jsou
určeny dle ČSN EN 62305-4 ed. 2 [12].
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Na základě stanoviska Evropského
výboru pro normalizaci v elektrotechnice v roce 2010 zůstaly francouzská národní norma NF C 17102 [1] a slovenská národní norma
STN 4 1391 [2] pouze národními
normami Francie a Slovenska.
V těchto normách nejsou uvedeny
žádné návaznosti na české technické normy ČSN a není v nich
řešena vnitřní ochrana před
bleskem a přepětím.
Délka ochranného prostoru, který je odvozený na základě rychlosti generovaného výboje v = 106
m/s podle francouzské normy NF
C 17-102 [1], je (pro čas předstihu
výboje 100.10-6 s) je 100 m.
Délka ochranného prostoru,
který je odvozený na základě
rychlosti generovaného výboje
v = 105 m/s podle mezinárodních
a evropských norem, je (pro čas
předstihu výboje 100.10-6 s) je
pouze 10 m.
Bezpečnostní normy v ochraně
před bleskem musí pokrývat
celé předpokládané spektrum
rychlosti šíření blesku, ne pouze
určitou výseč.
V tabulkách A.10 normy NF C
17-102 [1] a B.3 normy ČSN EN
62305-2 ed.2 [1] pro stanovení
rizik nejsou definovány jímače
ESE jako volitelný parametr.
Jímače ESE je podle ČSN EN
62305-3 [7], ČSN EN 62305-3
ed.2 [11] a ČSN EN 62305-3 ed.2
ZMĚNA Z1 [19] nutno vzít jen
jako jímací tyče.
Jímače jsou zkoušeny podle NF
C 17-102 článku C.2.3 [1] elektrickým proudem 100 kA vlny
10/350.
Zkoušky nezávislých laboratoří:
ČVUT v Praze, Universitě v Manchesteru (UK) a v přírodní laboratoři v Novém Mexiku (USA)
neprokázaly zvýšenou účinnost
jímačů ESE vůči klasickým jímačům.

-

-

-

-

-

-

Technická inspekce ČR nerespektuje ve svém výkladu, ale
také ve své metodice pro aktivní
hromosvody:
články 2 a 5.6 normy ČSN EN
62305-2 ed.2 [6 a 13] a ČSN EN
62305-2 ed.2 [13], které vyžadují
uplatnění dalších částí souboru
norem a to: ČSN EN 62305-1, 3
a 4 [5, 7 a 8];
Zákoník práce - zákon č. 262/2006
Sb. § 102 [20]o vytváření bezpečného a zdraví neohrožující pracovního prostředí a pracovních
podmínek z hlediska bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci a přijímáním opatření k předcházení
rizikům.
Projektant, revizní technik, inspektor státního odborného dozoru
(SOD), soudní znalec se „vyviní“
při vzniku mimořádné události,
když dodrží platnou legislativu
ČR a na ni navazující platné
bezpečnostní předpisové normy
ČR.
Je velice vhodné si zřídit připojištění odpovědnosti za škody, které
může pokrýt případné nevědomé
přehlédnutí při dané činnosti.
Do smluvních ujednání mezi
partnery je žádoucí doplnit větu
o dodržení platné legislativy ČR
a platných norem ČR.

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]
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5

Řízení rizika

5.1 Základní postupy
Rozhodnutí o ochraně stavby nebo inženýrské sítě před bleskem, stejně jako výběr
ochranných opatření, musí být provedeno podle IEC 6205-1.
EXh. Ƿ. LþĿ[p p ǑID ǼǸǹǶǻ-Ǹ0ǸǶǶǼ
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Národní předmluva
Upozornění na používání této normy
Souběžně s touto normou spolu s normami ČSN EN 62305-2 (34 1390) z listopadu
2006. ČSN EN 62305-3 (34 1390) z listopadu 2006 a ČSN EN 62305-4 (34 1390)
z listopadu 2006 se může do 2009-02-01 používat dosud platná ČSN 34 1390
z 1969-1-29 v souladu s předmluvou k EN 62305-1:2006.
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¨
©

Zdroj: Časopis ELEKTRO 4/2013, elektrotechnické fórum
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DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2014

ÊÛäêåØåÚÌïàZÚÛänàÛàßéæåèä×ð×ìZ£
ÚfànÙn¢äÛØå°
ÐZáåä c¤ «§©¥§¯¯§ ÉØ¤¢ åØÙÞåÚän ðZáå£
äná¢ ìÛ ðäfän ðZá¤ c¤ ©¯¬¥¨¦§¨ ÉØ¤ ì åÚéê¤
§û«©éßÙÛnáZ¢Û°ÓáèíèïâíÞåãÞéèïâçÞç
éëèïhìíÝqåèìä×Ûãænæ×ÚfãåäêZÛÞèå£
ãåéìåÚänåÙÞè×äïçÚìïãç]äåÚÝÚçÚìïh
çÞÛÞóéÞfq¢×ìåÚéê¤©ëìZÚn¢Û°éâïòäè¦
ç]ï]çq ÝqåÚ éèìíîéîãÞ óáèíèïâíÞå ìÚæèìíÚí¦
çiÚçÞçqéâîëfÞçqóéìèÛîéëèïÞÝÞçqÝqåÚ
ï]ó]çéèäòçòèÛãÞÝçÚíÞåÞ¥åÞÝÚÞìÞäãÞãâÜá
éåçiçqïìåèïçióÚï]óÚå§Ìåëc×éäf×âÛìåÚéê¤
§û««§ëáâZÚZðÞåêåìßêÛâßÚnâ×ìä×Ûãæn£
æ×ÚfãåäêZÛÞèåãåéìåÚänåÙÞè×äïæåìßä£
äåéê ëæåðåèäßê åØàÛÚä×êÛâÛ ØÛð ðØïêÛcäeÞå
åÚáâ×Úëä×äÛìÞåÚäåëæåì×ÞëìfÙnæÛìð×£
êÙÞåÚåØàÛÚä×êÛâÛäÛØåæåáïäÚ×äÙÞãë
åØàÛÚä×êÛâÛãáæèåìÛÚÛänÚnâ×¢àÛéêâßÛðÞå£
êåìßêÛâãåÞâêëêåäÛìÞåÚäåéêðàßéêßêæßìïä×£
âåÛänåÚØåèäeæecÛ¤
Æåðä¤°
Ą Ð×æÛìð×êæåáïäáæèåìÛÚÛänÚnâ×àÛêÛ£
Ø×æåáâZÚ×êèåìäfÚåáëãÛäê×ÙßÞèåãå£
éìåÚänåÙÞè×äï¢æåÚâÛáêÛèeãZðÞåêåìßêÛâ
Únâ×æåéêëæåì×ê¤
Ą Ìïä×âåÛänåÚØåèäeæecÛàÛØÛðæåÙÞïØï
éìZðZäå é ÚèÛänã åæèZìäfän ìïÚ×äã
ãåäêZän åèÝ×äßð×Ùß æåÚâÛ û ¬× åÚéê¤ §
ænéã¤ÙðZáåä×c¤§ª¥§¯¬®ÉØ¤¢ìÛðäfän
æåðÚfànÙÞæÛÚæßé¤
ÊÛäêû««§ðZáåäÚZâÛìåÚéê¤©ëìZÚn¢
Û°ÓáèíèïâíÞå¥äíÞëçÞìéåçâåéèïâççèìíîïÞ¦
ÝÞçèî ï èÝìíÚïÜâ ª¥ èÝéèïqÝ] óÚ ïÚÝò ÝqåÚ
óéìèÛÞçhéèîâíqæçÞïáèÝçÜáïiÜqéÞÝÚ¦
çÜáèÛãÞÝçÚíÞåÞæçÞÛèéèäòçÝÚçÜáæî
èÛãÞÝçÚíÞåÞæ§ Ì æåæßéåì×äeã ænæ×Úf æå£
ëßênã ÚåáëãÛäê×ÙÛ ÞèåãåéìåÚän åÙÞè×äï
ìïæè×Ùåì×äeæåÚâÛÜè×äÙåëðéáeäZèåÚänäåè£
ãïÄ¼¹§£§¦¨¢æåæ¤æåÚâÛéâåìÛäéáeäåè£
ãïÉÊÄ©ª§©¯§¤
ÁÚïØïæåìßääåéêëìÛÚÛäåëìåÚéê×ìÙß§
ðÞåêåìßêÛâéæâäßâ¢äÛåÚæåìnÚZæåÚâÛåÚéê¤¨
êeÞåûð×ì×ÚïÚåáåäcÛäeÞåÚnâ×ðæéåØÛäe
äÛìÞåÚäãæåáïäÛãÚåáëãÛäê×ÙnÞèåãå£
éìåÚänåÙÞè×äïìïæè×Ùåì×äeæåÚâÛÜè×äÙåëð£
éáeäZèåÚänäåèãïÄ¼¹§£§¦¨¢æåæ¤æåÚ£
âÛéâåìÛäéáeäåèãïÉÊÄ©ª§©¯§àÛäêÛÞÚï¢
àÛéêâßÛåØàÛÚä×êÛâä×àÛàßÙÞæåëßênæßìïáå£
äZìZänÚnâ×ænéÛãäfêèì×â¤

ǹ. H[ikcƾ
ÈåâÛæèåàÛáê×äê×àÛäÛð×éêëæßêÛâäZ×àÛÞå
æèZìänåÚæåìfÚäåéêàÛäÛðæåÙÞïØäßêÛâäZ¤

J?ǞH fejŊ[jǐ
¬ÉêZêänåÚØåèäÚåðåèåìfëàÛ¢ðÚ×ãåä£
êZ Øïâ× æèåìÛÚÛä× æåÚâÛ æèåàÛáêåìe Úåáë£
ãÛäê×ÙÛ¤
ÊÛäêåØåÚÌïàZÚÛänàÛàßðÙÛâ×ãßãåèÛ×£
âßêëÚ×äåëðZáåäÛãc¤§ª¥§¯¬®ÉØ¤ÀÛÞåû§
à×éäf ëìZÚn¢ Û åèÝ×äßð×ÙÛ éêZêänÞå åÚØåè£

Živnostenské opatření č. 2
Předmět podnikání:
Obory činností:

Výroba, obchod a služby neuvedené v příloze 1 až 3 živnostenského zákona
Poradenské a konzultační činnosti, zpracování odborných studií a posudků
Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
Vznik oprávnění:
18.05.2005
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

EXh. ǹ. LþĿ[p p lþf_ik p[ ô_ldeij[diaƻ^e h[`ijĿǃak fhe J?ǑH

äeÞå Úåðåèë ìïáåäZì×àn éêZêän åÚØåèä Úå£
ðåè ä×Ú ØÛðæÛcäåéên ìïÞè×ðÛäÙÞ êÛÙÞäßÙ£
áÙÞð×nðÛän¤
ÉZãû¬×åÚéê¤§ænéã¤×êåÞåêåðZáå£
ä×ëìZÚn°
ÈëàÚçâóÚÜÞ ìí]íçqáè èÝÛèëçháè Ýèóèëî
éèÝåÞþªéâïòäèç]ï]çqÝèóèëîçÚÝÛÞóéÞf¦
çèìíqïòáëÚóÞçÜáíÞÜáçâÜäÜáóÚqóÞçq
Ú¢éèÝ]ïÚãqèÝÛèëç]Úó]ïÚóç]ìíÚçèïâìäÚ
èíèæ¥óÝÚãìèîéâéëèãÞäíèï]çq¥äèçìíëîäÜâ¥
ïëèÛi¥æèçí]â¥éëèïèóî¥èÛìåîóÞ¥èéëÚï]Üá¥

çèëæèïÜá áèÝçèí ä ïÛiëî çÞãïáèÝçiãqÜá
èÜáëÚççÜáèéÚíÞçqìíÚïÛòđ
× á äfãë Úì× ä×ì×ðëànÙn ØåÚïÌïàZÚÛ£
änÊ¿%È°
²¢ÓïÞîïÞÝÞçháèíÞñíîïòáå]äòïòéå¦
ï]¥ÞéèÝåÞèÝìíÚïÜÞ«æîìqÛíéëèïÞÝÞçï¦
éèfÞíqóÞçqëâóâäÚéèÝåÞçèëæèïÜááèÝçèí¥
íÞÝò(ÌÇ¥ÚíèïéqéÚÝÞÜáìíÚçèïÞçÜáïèÝ¦
ìíÚïÜâf§ª§ÍqæãÞìéåçiçéèÚÝÚïÞäÝÞąçè¦
ïÚçíèîíèïòáå]äèî§
ª©¢ Ëèïçi ãÞ óÞãæh¥ Þ éèÚÝÚïÞä ïò¦
áå]äò ìÞ ïóíÚáîãÞ
e1) Jiná činnost:
éèîóÞ çÚ ïéèfÞí q¦
5. poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
óÞçqëâóâäÚéèÝåÞ(ÌÇ§
6. mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání odborných kursů, školení,
ÓÚ ïÛië çÞãïáèÝçiã¦
včetně lektorské činnosti,
qÜáèÜáëÚççÜáèéÚí¦
7. poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudÞçq ìíÚïÛò èÝéèïqÝ]
ků,
éëèãÞäíÚçí¥äíÞëïéq¦
8. činnost autorizované osoby ve smyslu zákona č. 18/1997 Sb., při posuzování shody u vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná
éÚÝi¥ Þ ç]ïëá èÛìÚ¦
zařízení.
áîãÞãâçhìòìíhæò¥çÞ
ãìèîîïÞÝÞçòïéqìåî¦
EXh. Ǻ. LþĿ[p p[ pĿ_pelWYǃ b_ij_do J?ǑH
çh (ÌÇ¥ æîìq éëèä]¦
ÝëÛiÚëÞïâóâïòáëÚóÞçÜáíÞÜáçâÜäÜáóÚq¦
óÚí¥ Þ çÚïëÞç ìòìíhæ óÚÛÞóéÞfîãÞ æâçâ¦
óÞçqìéåçiçòéèÚÝÚïäòÛÞóéÞfçèìíâíÞÜáçâÜ¦
æ]åçiìíÞãçìíîéÞ{ÛÞóéÞfçèìíâ¥çÞãÚäãÞ
äÜáóÚqóÞçqđ
îïÞÝÞçïçèëæ]Üá(ÌÇ§
×àÛæèåcßääåéêåèÝ×äßð×ÙÛéêZêänÞååÚØåè£
äeÞåÚåðåèëàÛÚäåðä×cä¤
ǻ. H[ikcƾ

Ǻ. H[ikcƾ
Áê×áêåìÛÌïàZÚÛänðÙÛæåà×êecßääåéêß
Ê¿%Èåìfåì×ê¢ðÚ×ìïÞè×ðÛäZêÛÙÞäßÙáZð×£
nðÛänØïâ×ãåäêåìZä×æåÚâÛæèåàÛáêåìeÚåáë£
ãÛäê×ÙÛäÛØïâïåèÝ×äßð×ÙÛéêZêänÞååÚØåèäe£
ÞåÚåðåèëðZáåäÛãc¤§ª¥§¯¬®ÉØ¤ðnðÛäï¤

J?ǞH feǣjlhjǈ
Ìû©ìïÞâZáïc¤¨¬®¥¨¦¦¯ÉØ¤àÛãà¤
ÚÛĂäåìZäæåàÛãäåèãåìZÞåÚäåê×ê×áêå°äåè£
ãåìåë ÞåÚäåêåë áåäáèeêän êÛÙÞäßÙá æå£
×Ú×ìÛá¢ðÛàãeä×âßãßêänÞåÚäåê×¢äZìèÞå£
ìZ ãÛêåÚ×¢ äZèåÚäf éê×äåìÛäe æ×è×ãÛêèï¢
êÛÙÞäßÙáe ìâ×éêäåéêß éê×ìÛØänÙÞ áåäéêèëáÙn
×êÛÙÞäßÙáÙÞð×nðÛän¢åØé×Ûäìænéâë£
äe cÛéáe êÛÙÞäßÙáe äåèãf¢ àÛÞå ÚåÚèÛän
éÛæåì×ëàÛð×éæâäfänæå×Ú×ìááåäáèeê£
änÞåëéê×äåìÛänêeêåìïÞâZáï¤ÌïÞâZá×c¤
¨¬®¥¨¦¦¯ÉØ¤éê×äåìëàÛáåäáèeêänæå×Ú×ìÛá
ìû©¬åÚéê¤§¢¨×©¢áÚÛàÛëìÛÚÛäåðÚÛàÛä
ÚèëÞåÚéê×ìÛÙ°
«¢ÉëèìíÚïÛòîïÞÝÞçhïèÝìíÚïÜâªæîìq
Ûí éëèïÞÝÞç ïéèfÞí qóÞçq ëâóâäÚ éèÝåÞ

ÊìèÙÛÌïàZÚÛän äÛän äßáã æåÚÛæéZ£
äå¢ðÛàãfäÛðä×àÛéåëØåèäåèÛã%ÉÄ»Ä
¬¨©¦«¢éÛÞâëØåÙÛãân¢áÚïéÛæèìänìfêåë
êåÞåêå§¦¤ØåÚëÚåãänìZ¢Û°éèÚÝÚïÞäïò¦
áå]äòìÞïóíÚáîãÞéèîóÞçÚïéèfÞíqóÞçqëâ¦
óâäÚ éèÝåÞ (ÌÇ¤ Åäåë äåèãåìåë ÞåÚäåêåë
æèå ìæåcÛê èßðßá× àÛ %ÉÄ ¬¨©¦«£¨°¨¦¦¬®¢
áêÛèZäÛéêåàné×ã×åéåØf¤
ºá×ðìÛðÛãðêeêå%ÉÄ¬¨©¦«£¨°¨¦¦¬
àÛä×åØè¤§¤
Éèóç§³
ÃÞìçÚÝóÛòíÞfçhîï]Ýií¥Þ(ÌÇ¯«¬©®¦«
ãÞ¥ãÚäãÞïçqîïÞÝÞçè¥âÝíÂ¾¼¯«¬©®¦«³«©©¯§
×ÚZâÛìÛðÛãð%ÉÄ¬¨©¦«£§°¨¦¦¬¯¢áêÛ£
èZàÛèåìäfßÚê¿»¹¬¨©¦«£§°¨¦¦¬¢à×áåêåæÛ£
ÞâÛÚÛãäåèãåìÙÞÞåÚäåêáìØfèëäÛàìÞåÚ£
äfànÙÞåÙÞè×ääÙÞåæ×êÛänéê×ìØïåØè¤¨¤
ºåìfêÛááÛ¨¤ìfêf§¦¤ØåÚëÌïàZÚÛän°
ÓÚïÛiëçÞãïáèÝçiãqÜáèÜáëÚççÜáèéÚí¦
ÞçqìíÚïÛòèÝéèïqÝ]éëèãÞäíÚçí¥äíÞëïéq¦
éÚÝi¥ Þ ç]ïëá èÛìÚáîãÞ ãâçh ìòìíhæò¥ çÞ
ãìèî îïÞÝÞçò ï éqìåîçh (ÌÇ¥ æîìq éëèä]¦
óÚí¥ Þ çÚïëÞç ìòìíhæ óÚÛÞóéÞfîãÞ æâçâ¦
æ]åçiìíÞãçìíîéÞ{ÛÞóéÞfçèìíâ¥çÞãÚäãÞ
îïÞÝÞçïçèëæ]Üá(ÌÇ§


®
¯

ÅéêZêänãåÚØåèäeãÚåðåèëä×ÚØÛðæÛcäåéênæèZÙÛ¤
 ÈÜáëÚçÚéÞÝÛåÞìäÞæć(]ìí«³JqóÞçqëâóâäÚ§
 ÈÜáëÚçÚéÞÝÛåÞìäÞæć(]ìíª³ÈÛÞÜçhéëâçÜâéò§

Zdroj: Časopis ELEKTRO 4/2013, elektrotechnické fórum
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7.2 Účel revizí
Účelem revizí je zjistit, zda:
a) LPS odpovídá projektu podle této normy;
b) Všechny součásti LPS jsou v dobrém technickém stavu a mohou plnit navrhované
funkce a nejsou zkorodovány;
c) Všechny nově přidané inženýrské sítě nebo konstrukce jsou začleněny do LPS.
EXh. ǻ. LþĿ[p p ǑID ǼǸǹǶǻ-ǹ [Z. Ǹ

EjǵpaW Ǹ0
ÀÛÊ¿%ÈæÛéìfÚcÛä×¢ÛáêÛèáåâßìæèå£
àÛáê×äê àÛ éÙÞåæÛä ðìèZêßê éê×äåìßéá× éëØ£
áåãßéÛ ÅÙÞè×ä× æÛÚ ØâÛéáÛã æßÊÛÙÞäßÙ£
áe äåèã×âßð×cän áåãßéß ¯ ðÛ ÚäÛ ¨¤ ¤
¨¦§¨¢ áêÛèe ìïÙÞZðn ð ÚåáëãÛäê ¹»Ä»£
Â»¹¸Ê§©¬¥º½®¦ª©¥º¹¢Ã×èÙÞ¨¦§¦±¹¿£
½È» ¹ª ¹ÅÂÂÅÇË¿ËÃ¢ Ã×ï ¨¦§¦±Í½
¹ª¤ª¦«¢ÅÙêåØÛè¨¦§§¢×ênãæèåáZð×ê¢Ûànã
ä×ìèÛä éïéêeã åÙÞè×äï æÛÚ ØâÛéáÛã ð×£
ØÛðæÛcëàÛãßäßãZâäféêÛàäéêëæÛxØÛðæÛc£
äåéêß¢äÛà×áàÛëìÛÚÛäìäåèãZÙÞ%ÉÄµ
ÄÛØåàÛêåê×á¢ÛÊ¿%È¢à×áåæåÚäßá×êÛâ£
éáéëØàÛáêð×æé×äìßìäåéêÛäéáeãèÛàéên£
áëæåÚ¿%Å°¦¦¬©®¯§¯¢ð×æâ×êëê×áåìeãë
æèåàÛáê×äêåìßðæè×ÙëàÛæèá×ðäåëċåÚØåèäåë
éêëÚßß × æåéëÚÛáþ¢ × êå ì èZãÙß àÛÚäåÞå ðÛ
ßìäåéêÛäéáÙÞåæèZìäfän§¦µĄìßððÚÛìÛð
ðìæßéëðßìäåéêÛäéáeÞåèÛàéênáëåØè¤©¤

EjǵpaW ǹ0
À×áàÛãåäe¢ÛåèÝ×äßð×ÙÛéêZêänÞååÚ£
ØåèäeÞåÚåðåèëä×ÚØÛðæÛcäåéênìïÞè×ðÛäÙÞ
êÛÙÞäßÙáÙÞð×nðÛän¢ðnðÛäZæåÚâÛû§æâ£
äeÞåðäfänðZáåä×c¤§ª¥§¯¬®ÉØ¤¢ìÞè×Ú£
äfáêåãëêåcÛâë¢ãZìÛðßðåì×Ùnâßéêßäf§§
ð×æéZäïßàßäecßääåéêß¢äÛàÛìáåäÚåðåèë
ä×ÚØÛðæÛcäåéênìïÞè×ðÛäÙÞêÛÙÞäßÙáÙÞð×£
nðÛänĄìßððÚÛìÛððÛðßðåì×Ùnâßéêßäïìßð
åØè¤ª¤ÆßêåãàÛÚä××ê×êZcßääåéêàÛáåäZ£
ä×àÛÚäåëðÛðZáåä×c¤§ª¥§¯¬®ÉØ¤¢åéêZê£
änãåÚØåèäeãÚåðåèëä×ÚØÛðæÛcäåéênæèZ£
ÙÛ¢×æåÚèëÞeìèÛßãëðZáåä×c¤ª««¥§¯¯§
ÉØ¤¢åßìäåéêÛäéáeãæåÚäßáZänµ

:elƼj[a
ÉêZâÛæâ×ên°
%ÉÄ©©§«¦¦°§¯¯¦ËÞïâóÞÞåÞäíëâÜäÜáóÚ¦
qóÞçq¢ìÛðäfänðãfäÐ§×Ðª¤
ÌßÙÞäßìfÚn¢Û°
ÍÚíèçèëæÚãÞó]äåÚÝçqçèëæèîéëèïòäè¦
ç]ï]çqëÞïâóqÞåÞäíëâÜäÜáóÚqóÞçqïÞìæòì¦
åî(ÌÇ¬¬©©ª©ÚóÚqóÞçqéëèèÜáëÚçîéÞÝ
fâçäòÚíæèìßhëâÜähÚìíÚíâÜähÞåÞäíâçò¡Ý]åÞ
ãÞçÞåÞäíëâÜä]óÚqóÞçq¢đ
×Û°

ÍÚíè çèëæÚ éåÚíq éëè ïÞÜáçÚ ÞåÞäíëâÜä]
óÚqóÞçq¥äíÞë]æèáèîèáëèóâíåâÝìähóÝëÚïq¥
îâíäèï]óïqÚíÚçÞÛèæÚãÞíÞäÚèäèåçqéëè¦
ìíÞÝqóÚìíÚçèïÞçÜáéèÝæqçÞäéëèïèóîÞåÞä¦
íëâÜäæéëèîÝÞæçÞÛèçÚéiíqæçÞÛèãÞïòïò¦
ïèåÚçæâfâçäòÞåÞäíâçò¥éèäîÝãâçhç]ëèÝ¦
çqçèëæò(ÌÇçÞÛèéë]ïçqéÞÝéâìçÞìíÚçèïq
éëèóïå]íçqéqéÚÝòèÝåâçhéèÚÝÚïäòđ
ÉêÛàäfê×áàÛðäZãå¢Û°
QfÞåÞæëÞïâóÞÞåÞäíëâÜäÜáóÚqóÞçqãÞèïi¦
èï]çqãÞãâÜáìíÚïîóáåÞÝâìäÚÛÞóéÞfçèìíâđ
À×áåßêå¢Û°
ÉèÚÝÚïäò ÛÞóéÞfçèìíâ ìÞ éèïÚîãq óÚ
ìéåçiçh¥éèäîÝÞåÞäíëâÜähóÚqóÞçqèÝéèïqÝ]
óáåÞÝâìäÚÛÞóéÞfçèìíâéqìåîçæîìíÚçèïÞ¦
çqæçèëÞæđ
ÈåìäfàÛàßéêe¢Ûì%ÉÄ¬¨©¦«£©ÛÚ¤¨°
¨¦§¨§¨ àÛ ëéê×äåìÛän å êåã¢ Ùå àÛ cÛâÛã
èÛìßðÛ ÂÆÉ§© Ą ìßð ðÚÛ ìÛð ð êeêå äåèãï
åØè¤«¤
ÆåêåãéÛâåÝßÙáïä×ØnðÛànÚìfåêZðáï°
ÆåêÛØëàÛ%ÛéáZèÛæëØâßá×åèÝ×äßð×ÙÛéêZê£
änÞå åÚØåèäeÞå Úåðåèë ì êeêå ÙÞìnâß àÛÚß£
äåëĄÊ¿%È¢äÛØåØïànãfâßéê×cßêèÛìßðän
êÛÙÞäßÙßáêåãë¢×ØïåéìfÚcßâßêå¢Ûéïéêeã
åÙÞè×äïæÛÚØâÛéáÛãèÛ×âßðåì×ää×åØàÛá£
êÛÙÞåÚæåìnÚZéê×ìëæåÚâÛæèåàÛáêëðÞâÛÚßé£
á×ØÛðæÛcäåéêß¢áÚïàßãêåìïæâìZðcâ¤¤¨
%ÉÄ¬¨©¦«£©µ
Ðà×áeÞåÚìåÚëãZßäìÛéêåèæâ×êßêÚì×£
áèZêð×àÛÚäë×êëêeìfÙµÆåæèìeèÛìßðänãë
êÛÙÞäßáåìß ð× æèåìÛÚÛän èÛìßðÛ æå ßäéê×â×Ùß
ÂÆÉ×æåÚèëÞeÊ¿%Èð×ċåÚØåèäe×ðZì×ðäeþ
éê×äåìßéáååêåã¢ðÚ×ØïâïæßæèåàÛáêåìZän¢
ãåäêZß×èÛìßðßÂÆÉà×áåêåìïÞè×ðÛäeÞå
êÛÙÞäßÙáeÞå ð×nðÛän éáëæßäï »¢ ênÚï ¿¤§ª
éæâäfäï æå×Ú×ìáï ØÛðæÛcäåéêß æÛÚãfêäe£
ÞåêÛÙÞäßÙáÙÞð×nðÛän¤
Æåðä¤°
Èåðé×ÞèÛìßðÛÂÆÉàÛ¢ä×èåðÚnâåÚäÛÚÛ£
Ăäåì×äÙÞ × ìÛÛàäf äÛÚåéêëæäÙÞ Úåðåèå£
ìÙÞáåäÊ¿%ÈæåáëÚìØÛÙÛîßéêëànæå£
êÛØäÙÞáìïæè×ÙåìZänåÚØåèäeÞå×ðZì×ðäe£
Þåéê×äåìßéá×¢ìïàãÛäåìZäìcâ¤»QÝëÛÚ
ÚëÞïâóÞÅÉÌænâåÞï»%ÉÄ¬¨©¦«£©¢ä×áêÛ£
èàÛìàÛànãcâ¤¤¨ÉèìíîéëÞïâóÞåÚá×ðåìZäå¤
6

§¦

 Ænéâëä ÚåáëãÛäê Ą ìæßé ð ßìäåéêÛäéáeÞå èÛàéênáë¢ âðÛ éêZÞäåëê ð Þêêæ°¥¥ííí¤ßêß¤Ùð¥ê×ØßÚ¥§§¦¥
ºÛÜ×ëâê¤×éæî
 ÆnéâëäÚåáëãÛäêĄðßðåì×Ùnâßéêßäë¢âðÛéêZÞäåëêðÞêêæ°¥¥ííí¤ßêß¤Ùð¥ê×ØßÚ¥§§¦¥ºÛÜ×ëâê¤×éæî
§¨
 ÈÜáëÚçÚéÞÝÛåÞìäÞæć(]ìí¬°ÁæèíçhäèÝòçÚìíÚïÛ]ÜáÚèáëèÞçqâïèíÚ§
§©
 ÂÆÉÅâàáíçâçàÉëèíÞÜíâèçÌòìíÞæ¢éïéêeãåÙÞè×äïæÛÚØâÛéáÛã¤
§ª
Ìßð ænâåÞ× c¤ § á ìïÞâZÙÛ c¤ ©¥¨¦§¦ ÉØ¤
§§

Zdroj: Časopis ELEKTRO 4/2013, elektrotechnické fórum
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#PVÅPPÉU[UVÅO[CMCDGNQXÅUÉVø
1EJTCPCRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
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1EJTCPCCPVÅPPÉEJU[UVÅOŃCMCDGNQXÙEJUÉVÉ
RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
1EJTCPC CPVÅP C MCDGNQXÙEJ UÉVÉ RįGF DNGUMGO C RįGRøVÉO LG XGNOK RQFEGĢQXCP½QDNCUVQEJTCP[QUQDCDWFQX2įKVQORQFÉNwMQFPCNKFGEJCPC
\CįÉ\GPÉEJX\PKMNÙEJRįKDQWįM½EJCRQTWEJ½EJX|PCR½LGEÉUÉVKPPC\RŃUQDGPÙEJ PGXJQFPQW KPUVCNCEÉ MCDGNQXÙEJ UÉVÉ C PGW\GOPøPÙOK CPVÅPPÉOK
U[UVÅO[PGPÉ\CPGFDCVGNPÙ

2įKįGwGPÉMQORNGZPÉQEJTCP[RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉOLGPWVPÅRQ
UVWRQXCVRQFNGMQPEGREG\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGO
-QPEGREG\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGO.2<
jímací
soustava
M

2įÉêKPQWVQJQVQUVCXWLGPGUQWNCFXPKVįPÉEJRįGFRKUŃQRGT½VQTŃMCDGNQXÙEJ
CCPVÅPPÉEJUÉVÉCƂTGOKPUVCNWLÉEÉEJCPVÅPPÉU[UVÅO[U|RNCVPÙOKPQTOCOK
CPG\PCNQUVRTQXQ\QXCVGNŃCRTQPCLÉOCVGNŃUVįGEJ

SPD T2
klimatizace

2TQQEJTCPWCPVÅPCMCDGNQXÙEJUÉVÉRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉORNCVÉRįGFRKU[MVGTÅLUQWWXGFGP[X|PQTOøé50|'0-CDGNQXÅUÉVøRTQVGNGXK\PÉ
CTQ\JNCUQXÅUKIP½N[CKPVGTCMVKXPÉUNWzD[ê½UV$G\RGêPQUVCX|UQWDQTW
norem é50'01EJTCPCRįGFDNGUMGO

SPD T2

stínění místnosti
koncová zařízení
SPD T2
SPD T2 SPD T2

svod

SPD T2

SPD T2

SPD T2
SPD T2 SPD T2

napájecí síť nn
SPD T1 SPD T2
informačně-technická síť

SPD T2

SPD T1

SPD T1

základový zemnič
armování

8wGQDGEPÅ\½UCF[
8wGEJP[ ê½UVK XGPMQXPÉJQ CPVÅPPÉJQ U[UVÅOW OWUÉ DÙV PCXTzGP[
VCMCD[QFQN½XCN[ÖFGTWDNGUMWDG\PGDG\RGêÉX\PKMWRQz½TWPGDQ
QFFøNGPÉê½UVÉXGPMQXPÉJQCPVÅPU[UVÅOWQFPQUPÅMQPUVTWMEG

&GƂPKEG\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGORQFNGé50'0

6[VQ RQzCFCXM[ PC QEJTCPW PGLUQW WTêGP[ M \CLKwĹQX½PÉ QEJTCP[
DWFQXCLKPÙEJMQPUVTWMEÉ



6øOVQRQzCFCXMŃOPGRQFNÅJCLÉP½UNGFWLÉEÉRįÉRCF[WPKEJzLGP½TŃUVTK\KMC
ÖFGTWDNGUMWRQFNG\RŃUQDWKPUVCNCEG\CPGFDCVGNPÙ
–CPVÅPPÉU[UVÅO[DWFQXLUQWWOÉUVøP[XÉEGPGzORQFMT[VKPQWUVįGEJ[
PGDQRQFQMCRGOCOÅPøPGzOQFDWFQX[ XK\QDT 
–CPVÅPPÉU[UVÅO[LUQWWOÉUVøP[WXPKVįMQPUVTWMEGDWFQX[
–CPVÅPPÉ U[UVÅO UNQWzÉ RQW\G RTQ KPUVCNCEK X LGFPQD[VQXÅO TQFKPPÅO
FQOø C PGDG\RGêÉ ÖFGTW DNGUMW UVCPQXGPÅ CPCNÙ\QW TK\KM LG PÉ\MÅ XK\
CPCNÙ\CTK\KM 
7OÉUVøPÉPGW\GOPøPÙEJCPVÅP
XQFQTQXPÅCUXKUNÅQFUVWR[CPVÅP[QFUVCXGDPÉEJMQPUVTWMEÉ

8PøLwÉ\ÏP[.2<
.2<

2TQUVQTQJTQzGPÙPGVNWOGPÙOGNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGODNGUMW
a RNPÙOKPGDQFÉNêÉOKDNGUMQXÙOKRTQWF[
.2<UGFøNÉPC

.2<A

2TQUVQTQJTQzGPÙRįÉOÙOÖFGTGODNGUMWCLGJQPGVNWOGPÙOGNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGO+PUVCNCEGWXPKVįDWFQX[OQJQWDÙV\CVÉzGP[RNPÙODNGUMQXÙORTQWFGO

.2< $

2TQUVQTEJT½PøPÙRįÉOÙOÖFGTGODNGUMWCNGQJTQzGPÙLGJQPGVNWOGPÙOGNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGO+PUVCNCEGWXPKVįDWFQX[ moJQWDÙV\CVÉzGP[FÉNêÉOKDNGUMQXÙOKRTQWF[

8PKVįPÉ\ÏP[.2< 2TQUVQT[EJT½PøPÅRįGFRįÉOÙOÖFGTGODNGUMW
.2<

2TQUVQT XG MVGTÅO UG OŃzG KORWN\PÉ RTQWF TQ\FøNKV FQ PøMQNKMC
XøVXÉCRįGUK\QNWLÉEÉTQ\JTCPÉCPGDQURQOQEÉUXQFKêŃ52&QOG\KV
LGJQ XGNKMQUV 'NGMVTQOCIPGVKEMÅ RQNG DNGUMW OŃzG DÙV VNWOGPQ
RTQUVQTQXÙOUVÉPøPÉO

.2< … P 2TQUVQT[XGMVGTÙEJUGOQJQWKORWN\PÉRTQWF[F½NGFøNKVFQPøMQNKMCXøVXÉCRįGUK\QNWLÉEÉTQ\JTCPÉCPGDQURQOQEÉUXQFKêŃ52&
N\GF½NGQOG\QXCVLGLKEJXGNKMQUV'NGMVTQOCIPGVKEM½RQNGDNGUMW
OQJQWDÙVF½NGVNWOGPCRTQUVQTQXÙOUVÉPøPÉO

<PCêGPÉRįGRøĹQXÙEJQEJTCP52&

=

SPD T1

=

SPD T1

=

SPD T2

=

SPD T2

UXQFKêDNGUMQXÙEJRTQWFŃMQODKPQXCPÙUXQFKê
RTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMW
UXQFKêRįGRøVÉ
RTQNQM½NPÉX[TQXP½PÉDNGUMŃ

min. 2 m

7\GOPøPÉCRQURQLQX½PÉ
CPVÅPPÉEJU[UVÅOŃCMCDGNQXÙEJUÉVÉ
8PKVįPÉQEJTCPCRįGFDNGUMGO
X[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMW
4 mm2 Cu

max. 1,5 m

#PVÅP[PGUOøLÉDÙVKPUVCNQX½P[PCDWFQX½EJOCLÉEÉEJUVįGEJWMT[
VQWUPCFPQJQįNCXÙOOCVGTK½NGO PCRįMT[VQWFQwM[T½MQUGOCRQF 
#PVÅPPÉMCDGN[CW\GOĢQXCEÉXQFKêGPGUOøLÉDÙVXGFGP[RįGURTQ
UVQT[ WzÉXCPÅ RTQ WUMNCFPøPÉ UPCFPQ \½RCNPÙEJ OCVGTK½NŃ LCMQ
PCRįUGPCUN½O[CRQFQDPÙEJN½VGM PGDQRįGURTQUVQT[XPKEJzOQ
JQWX\PKMCVPGDQUGJTQOCFKVXÙDWwPÅRN[P[

-F[zTK\KMQX[XQNCPÅDNGUMGOLGXøVwÉPGzVQNGTQXCVGNPÅTK\KMQOWUÉUGRQWzÉVXPKVįPÉQEJTCPCRįGFDNGUMGO
8PKVįPÉQEJTCPCFQRNĢWLGXPøLwÉQEJTCPWFQLGFPQJQU[UVÅOWCO½
\CÖMQNX[NQWêKVKPFWMEKRįGRøVÉFQXPKVįPÉEJ\CįÉ\GPÉCQOG\KVRįG
RøVÉPCDG\RGêPQWJQFPQVW
8PKVįPÉQEJTCPCRįGFDNGUMGOLGVXQįGPCPøMQNKMCX\½LGOPøPCXC\WLÉ
EÉOKU[UVÅO[CRTKPEKR[KPUVCNCEG
C  5[UVÅOX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMWLGUGUVCXGP\G|UXQFKêŃ
DNGUMQXÙEJRTQWFŃCRįGRøVÉ 52& MVGTÅLUQWKPUVCNQX½P[
 sXGXwGEJMCDGNGEJXUVWRWLÉEÉEJFQDWFQX[
 sOG\KXPøLwÉOKCXPKVįPÉOKMQXQXÙOKê½UVOKCMQPUVTWMEGOK
 sXPøLwÉOKCXPKVįPÉOKGNGMVTKEMÙOKQDXQF[

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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D  5[UVÅO RQURQLQX½PÉ X| T½OEK MVGTÅJQ UG RįKRQLÉ UVÉPøPÉ MCDGNŃ C MQPUVTWMEGPCR½LGêŃXGXwGEJRQFNCzÉEJMNQM½NPÉOGMXKRQVGPEK½NPÉORįÉRQLPKEÉOVCMCD[D[NCFQUCzGPCEQPGLOGPwÉKPUVCNCêPÉUO[êMC
E  'NGMVTKEM½K\QNCEG

$WFQX[UXPøLwÉQEJTCPQWRįGFDNGUMGO
UJTQOQUXQFGO .25

F  &QUVCVGêP½QFFøNQXCEÉX\F½NGPQUVOG\K\CįÉ\GPÉOKCUQWê½UVOKMCDGNQXÅJQU[UVÅOWLKPÙOKXQFKXÙOKê½UVOKDWFQX[CGNGMVTKEMÙO\CįÉ\GPÉO

2QMWF LG DWFQXC LKz QRCVįGPC PGDQ DWFG QRCVįGPC JTQOQUXQFGO RQFNG
é50'0LGPGLNGRwÉOįGwGPÉORTQKPUVCNCEKCPVÅPPÉJQU[UVÅOWRQWzÉVEJT½PøPÙRTQUVQTVQJQVQJTQOQUXQFW

2įGRøVÉKPFWMQXCP½FQMQCZK½NPÉEJMCDGNŃMCDGNQXÅUÉVøOŃzGX[XQNCVLKUMT[
UPGDG\RGêÉORQz½TW2įKRQWzKVÉXPKVįPÉQEJTCP[RįGFDNGUMGOOŃzGDÙV
PGDG\RGêÉLKUMįGPÉOG\KTŃ\PÙOKê½UVOKDWFQX[X[NQWêGPQ8PKVįPÉQEJTC
PCRįGFDNGUMGOOWUÉURNĢQXCVé50'0

,GNK RTQUVQT EJT½PøPÙ JTQOQUXQFGO PGFQUVCVGêPÙ PCRįÉMNCF \ FŃXQFW
TQ\OøTŃCPVÅPPÉJQU[UVÅOWOWUÉUGRQWzÉVQFF½NGPÙJTQOQUXQFKPUVCNQXCPÙX|FQUVCVGêPÅX\F½NGPQUVK PCRįU[UVÅO&'*0KUQ%QODK PGDQXQFKê
*8+®
#PVÅPC PC wKMOÅ UVįGwG DWFQX[ U| KPUVCNQXCPQW XPøLwÉ QEJTCPQW
RįGFDNGUMGO .25 LGEJT½PøPCLÉOCEÉV[êÉWEJ[EGPQWRQOQEÉK\Q
NQXCPÙEJFTz½MŃU|FQUVCVGêPQWFÅNMQW XFQUVCVGêPÅX\F½NGPQUVKU

7\GOĢQXCEÉRįÉXQF[
2QFNGé50'0Cé50'0OWUÉDÙVUXQTM[CXQFKêG
\MQPUVTWQX½P[VCMCD[D[N[UEJQRP[UX½FøVRTQWF[XÙDQLŃDNGUMW

ochranný úhel

izolovaný držák
DEHNiso s objímkou,
kat. č. 106 225

7\GOĢQXCEÉRįÉXQFOWUÉDÙVXGFGPRįÉOQCUXKUNGVCMCD[RįGFUVCXQXCNEQ
PGLMTCVwÉCPGLRįÉOøLwÉFT½JWMU[UVÅOWW\GOPøPÉ

α

izolovaný držák

8JQFPÙW\GOĢQXCEÉRįÉXQFLGXQFKêUOKPKO½NPÉORTŃįG\GOCNGURQĢ|OO
%W K\QNQXCPÙ PGDQ JQNÙ PGDQ  OO #N K\QNQXCPÙ PGDQ  OO (G

s

2QWzKV[ OQJQW DÙV RQW\G OCVGTK½N[ LGz RįK X\½LGOPÅO UV[MW PGX[MC\WLÉ
MQTQ\KXPÉXNKX[
8QFKêG\LGOPÙEJFT½VŃUGLCMQW\GOĢQXCEÉRįÉXQFPGUOøLÉRQWzÉXCV,GLKEJ
RQWzKVÉLGFQXQNGPQRQW\GRTQRQURQLQX½PÉXGMVGTÅOLKOKPGRQXGFQWFÉNêÉ
DNGUMQXÅRTQWF[
,GUVNKzGLGOQzPÅFQVMPQWVUGW\GOĢQXCEÉJQXQFKêGPGDQW\GOĢQXCEÉXQFKê LG KPUVCNQX½P X OÉUVGEJ MFG OŃzG DÙV QUQDC RįÉVQOP½ RQ FGNwÉ êCU
LG X[zCFQXCP½ QEJTCPC RįGF RįÉOÙO FQV[MGO 2TQ V[VQ ÖêGN[ LG
vývod uzemnění
XJQFPÅKPUVCNQXCVW\GOĢQXCEÉRįÉXQFWXPKVįK\QNCêPÉQEJTCPPÅVTWDM[PGDQRQWzÉVXQFKêU|80K\QNCEÉ
PCRįXQFKê%7+ MCVê 

4 mm2 Cu

#PVÅPCPCRNQEJÅUVįGwGDWFQX[U|KPUVCNQXCPQWXPøLwÉQEJTCPQW
RįGFDNGUMGO .25 LGEJT½PøPCLÉOCEÉV[êÉWOÉUVøPQWX|FQUVCVGê
PÅX\F½NGPQUVKU
ochranný úhel

jímací tyč
např. 1500 mm, kat. č. 104 150
α

betonový podstavec
např. 17 kg, kat. č. 102 010

s

2įÉMNCF[RįÉRWUVPÙEJ
RTQXGFGPÉW\GOPøPÉ

4 mm2 Cu

základový zemnič
ocelový skelet, železobetonová stavba

7\GOPøPÉCRQURQLQX½PÉMQOGTêPÉJQCPVÅPPÉJQU[UVÅOWKPUVCNQ
XCPÅJQPCDWFQXøDG\KPUVCNQXCPÅJQJTQOQUXQFW .25 XK\é50
'0
αα

Průřez vodiče pro vyrovnání
potenciálů (pospojování)
S ≥ 6 mm2 Cu

0,5 m
1m
α > 60 °
α
2,5
m
obvodový
páskový zemnič

2,5

oddálený jímač
DEHNconductor

m

základový zemnič
230 V
DATA
230 V

EP

1m

3m

1,5 m

1,5 m
tyčový zemnič
připojený
k obvodovému
zemniči

HUS
2,5 m
samostatný
tyčový zemnič

1m

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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5XQFKêGRįGRøVÉRTQCPVÅPPÉMCDGN[#PVÅPCLGWOÉUVøPCPCUVįGwG
DWFQX[ U| KPUVCNQXCPQW XPøLwÉ QEJTCPQW RįGF DNGUMGO .25  C LG
EJT½PøPCLÉOCEÉV[êÉWEJ[EGPQWRQOQEÉK\QNQXCPÙEJFTz½MŃU|FQ
UVCVGêPQWFÅNMQW

7\GOPøPÉCRQURQLQX½PÉMQOGTêPÉJQCPVÅPPÉJQU[UVÅOWKPUVCNQ
XCPÅJQPCDWFQXøDG\KPUVCNQXCPÅJQJTQOQUXQFW .25 XK\é50
'0

Průřez vodiče pro vyrovnání potenciálů
(pospojování) S ≥ 10 mm2 Cu

připojení k hromosvodu

1 DEHNgate
DGA FF TV
kat. č. 909 703

4 mm2 Cu
230 V

2 DEHNflex

DATA

DFL M 255
kat. č. 924 396

svorka pro
ochranný
vodič PE

230 V

EP

1
slučovač
kovová lišta

2
1

uzemňovací
přívod
HUS

,GUVNKzG z½FPÙ \ XÙwG WXGFGPÙEJ RTKPEKRŃ KPUVCNCEG PGPÉ OQzPÙ OWUÉ UG
MQXQXÙUVQz½TCPVÅP[RįKRQLKVMJTQOQUXQFWRTQUVįGFPKEVXÉOEQPGLMTCVwÉJQ
URQLG1EJTCPCCPVÅPPÉJQU[UVÅOWRįGFDNGUMGOLGįGwGPCQDFQDPøLCMQ
D[PCDWFQXøPGD[NKPUVCNQX½Pz½FPÙJTQOQUXQF

HUS

2įKRQLGPÉCPVÅP[MW\GOPøPÉCMU[UVÅOWX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃPC
DWFQXøDG\KPUVCNQXCPÅXPøLwÉQEJTCP[RįGFDNGUMGO .25

8 VCMQXÅO RįÉRCFø OWUÉ DÙV CPVÅPPÉ UVQz½T RTQFNQWzGP CD[ X[VXQįKN PGK\QNQXCPÙ LÉOCê C URNPKN RQzCFCXM[ é50 '0  2įGFRQMN½F½ UG zG
CPVÅPPÉU[UVÅOCUVQz½TX[FTzÉÖFGTDNGUMW
8PøLwÉ XQFKêG UVÉPøPÉ  XwGEJ MQCZK½NPÉEJ MCDGNŃ RįKEJ½\GLÉEÉEJ QF CPVÅP
OWUÉDÙVRįKRQLGP[MGUVQz½TWRTQUVįGFPKEVXÉOXQFKêGRTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃ RQURQLQX½PÉ 8QFKêOWUÉOÉVOKPKO½NPÉFQUVCVGêPÙRTŃįG\
4 mm2 Cu

$WFQX[DG\XPøLwÉQEJTCP[RįGFDNGUMGO
DG\JTQOQUXQFW .25
2QMWF DWFQXC PGPÉ X[DCXGPC JTQOQUXQFGO LGPz D[ X[JQXQXCN é50 '0
CPGLUQWÖFCLGQTK\KMWUVCPQXGPÙEJCPCNÙ\QWRQFNGé50'0
OWUÉDÙVCPVÅPPÉUVQz½TCXPøLwÉXQFKêGMQCZK½NPÉEJMCDGNŃW\GOPøP[
2QMWF DWFQXC PGPÉ X[DCXGPC JTQOQUXQFGO LGPz D[ X[JQXQXCN é50 '0
CNGJQFPQV[TK\KMCUVCPQXGPÙEJCPCNÙ\QWRQFNGé50'0
LG RQF JQFPQVQW VQNGTQXCVGNPÅJQ TK\KMC PGPÉ QEJTCPC RįGF DNGUMGO X[zCFQX½PC 8PøLwÉ XQFKêG UVÉPøPÉ  XwGEJ MQCZK½NPÉEJ MCDGNŃ RįKEJ½\GLÉEÉEJ
QFCPVÅPOWUÉDÙVRQOQEÉXQFKêGRTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃ RQURQLQX½PÉ 
RįKRQLGP[M|W\GOPøPÉ8QFKêOWUÉOÉVOKPKO½NPÉFQUVCVGêPÙRTŃįG\

1EJTCPCRįÉFCXPÙOX[DÉLGEÉOXQFKêGO
#D[UG\ÉUMCNCFQUVCVGêP½UEJQRPQUVCPVÅPPÉEJMCDGNŃUX½FøVRTQWFDNGUMW OWUÉ OÉV EGNMQXÙ RTŃįG\ UVÉPøPÉ XwGEJ MCDGNŃ JQFPQVW   OO %W
PGDQ OO#N6ÅVQJQFPQV[OŃzGDÙVFQUCzGPQRQWzKVÉORįÉFCXPÅJQ
X[DÉLGEÉJQXQFKêG-|X[NQWêGPÉKPFWMêPÉEJUO[êGMOG\KEJT½PøPÙOMQCZK½NPÉOMCDGNGOCX[DÉLGEÉOXQFKêGOUGFQRQTWêWLGXÅUVVGPVQXQFKêRCTCNGNPø
CEQPGLDNÉzGMGMQCZK½NPÉOWMCDGNW

slučovač
bez
napájení nn

16 mm2 Cu

uzemňovací přívod
HUS

7\GOĢQXCEÉRįÉXQFLGOQzPÅXÅUVXPøDWFQX[CLGNKFQFTzGPCFQUVCVGêP½
X\F½NGPQUVCQEJTCPCRįGFPGDG\RGêPÙOFQV[MGOLGOQzPÅXÅUVW\GOĢQXCEÉRįÉXQFKWXPKVįFQOWPCRįU|RQOQEÉXQFKêG*8+®
1EJTCP[XPKVįPÉJQXQFKêGMQCZK½NPÉJQMCDGNWRįGFDNGUMGOOŃzGDÙVFQUCzGPQRQWzKVÉOXJQFPÙEJUXQFKêŃ
2įK LGLKEJ XÙDøTW UG OWUÉ DT½V X ÖXCJW OQPV½zPÉ RQM[P[ XÙTQDEG C XÙwG
WXGFGP½RTCXKFNCRTQKPUVCNCEK

2įÉFCXPÙX[DÉLGEÉXQFKêUNQWzÉMQEJTCPøRįGFRQz½TGOM|\COG\GPÉX\PKMW
LKUMįGPÉXQMCOzKMWÖFGTWDNGUMWPGDQRįKKPFWMEKRįGRøVÉ\DNÉ\MÅJQÖFGTW
DNGUMW

&'*0ƃGZ/
MCVê

&'*0ICVG((68
MCVê

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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5XQFKêGRįGRøVÉRTQCPVÅPPÉMCDGN[#PVÅPCLGWOÉUVøPCPCUVįGwG
DWFQX[DG\XPøLwÉQEJTCP[RįGFDNGUMGOCLGEJT½PøPCLÉOCEÉV[êÉ
WEJ[EGPQWRQOQEÉK\QNQXCPÙEJFTz½MŃU|FQUVCVGêPQWFÅNMQW

2TQXGFGPÉX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRQURQLQX½PÉ
8wGEJP[ ê½UVK RCVįÉEÉ M UQWUVCXø X[TQXP½PÉ RQVGPEK½NŃ OWUÉ URNPKV
P½UNGFWLÉEÉRQzCFCXM[
s #D[ UG X[NQWêKN[ TQ\FÉN[ RQVGPEK½NŃ OG\K MCDGNQXQW UÉVÉ C LKPÙOK EK\ÉOK
XQFKXÙOKê½UVOKMVGTÅOQJQW\RŃUQDKVQUQD½OÖTC\PGDQMVGTÅOQJQW
\RŃUQDKVX\PKMPGDG\RGêÉRQz½TWOWUÉDÙVMCDGNQX½UÉĹ\CJTPWVCFQU[UVÅOWX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃXDWFQXø
 8ÉEGP½UQDPÅRTQMįÉzGPÅRQURQLQX½PÉ\X[wWLGLGJQÖêKPPQUV

1 DEHNgate
DGA FF TV
kat. č. 909 703

2 DEHNflex
DFL M 255
kat. č. 924 396

5[UVÅOX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃ
HEP - hlavní uzemňovací přípojnice (může být totožná s HUP nebo HOP)

2

2

4 mm Cu

16 mm Cu
LPZ 0A
SPD T1

svorka pro
ochranný
vodič PE

SPD T1

LPZ 1

SPD T1

síť nn
IT síť
tel.

1

voda

slučovač
kovová lišta

M

plyn
topení
katodicky chráněné potrubí

2

1

uzemňovací
přívod
HUS

-QODKPQXCPÅUXQFKêGRTQCPVÅPPÉMCDGN[#PVÅPCLGWOÉUVøPCPC
UVįGwG DWFQX[ DG\ XPøLwÉ QEJTCP[ RįGF DNGUMGO C LG X[UVCXGPC
TK\KMWRįÉOÅJQÖFGTWDNGUMW

základový zemnič

s 8[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃOŃzGDÙVFQUCzGPQRTQRQLGPÉORQOQEÉXQFKêŃRTQ
RQURQLQX½PÉRįKRQLGPÉOUVÉPøPÉMCDGNŃPGDQXQFKXÅJQMT[VWPGDQê½UVÉ
\CįÉ\GPÉM|U[UVÅOWX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃ2QVTWDÉVQRGPÉXQF[RN[PWUG
PGUOÉRQWzÉVRTQVQzGPG\CTWêWLÉVTXCNQWÖêKPPQUVRQURQLQX½PÉ
s 8QFKêGRTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃ RQURQLQX½PÉ RįKRQLGPÅMW\GOĢQXCEÉ
UXQTEGOWUÉDÙVOGEJCPKEM[UVCDKNPÉCOWUÉOÉVOKPKO½NPÉRTŃįG\OO
%W RTQEJT½PøPÅXQFKêG PGDQOO%W RTQPGEJT½PøPÅXQFKêG /WUÉ
X[JQXQXCV+'%
s -QXQXÅMT[V[EJT½PøPÙEJ\CįÉ\GPÉPCR½LGPÙEJ\GUÉVøOWUÉDÙVRįKRQLGP[
M|JNCXPÉW\GOĢQXCEÉUDøTPKEK

1 DEHNgate
DGA GFF TV
kat. č. 909 705

2 DEHNgate
DGA FF TV
kat. č. 909 703

4 mm2
Cu

3 DEHNflex

16 mm2
Cu

DFL M 255
kat. č. 924 396
svorka pro
ochranný
vodič PE

1

s 8PøLwÉXQFKêGMQCZK½NPÉEJMCDGNŃ UVÉPøPÉ XUVWRWLÉEÉEJPGDQX[UVWRWLÉEÉEJ
\DWFQX[OWUÉDÙVTQXPøzUQWê½UVÉU[UVÅOWX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃDWFQX[
-CDGN[ÖêCUVPKEMÅJQPCR½LGêGPGOWUÉDÙV\CJTPWV[FQU[UVÅOWRQURQLQX½PKRQMWFLGRQWzKVQICNXCPKEMÅQFFøNGPÉ
s 0GPÉNK RQURQLQX½PÉ OQzPÅ OWUÉ UG M X[NQWêGPÉ RTQWFW \ PGX[X½zGPÉ
OG\KMCDGNQXQWUÉVÉCFQOQXPÉKPUVCNCEÉRQWzÉVICNXCPKEMÅQFFøNGPÉ

kovová lišta

s -CzFÅ RįKRQLGPÉ XQFKêG RTQ X[TQXP½PÉ RQVGPEK½NŃ RQURQLQX½PÉ  PGDQ
W\GOĢQXCEÉJQXQFKêGMW\GOĢQXCEÉUXQTEGOWUÉDÙVUPCFPQFQUCzKVGNPÅ
CURQNGJNKXøRTQXGFGPÅ

uzemňovací
přívod

s 8wGEJP[ MQXQXÅ MT[V[ RQW\FTC WRGXĢQXCEÉ FTz½M[ UVQLCP[ C \CįÉ\GPÉ
PCR½LGPÅJQ\GUÉVøOWUÉDÙVQRCVįGP[\GOPKEÉUXQTMQWRTQXGFGPQWRQFNG
é50'0

slučovač

3
2

s 2QMWFRįÉOÅURQLGPÉUW\GOĢQXCEÉOU[UVÅOGOPGPÉXJQFPÅRTQVQzGD[
UGXPWNQXÅOXQFKêKOQJNQDLGXKVXGNMÙRTQWF\|PGX[X½zGPÉ\½VøzÉXUÉVK
VCMUGOG\KEJT½PøPÅ\CįÉ\GPÉCJNCXPÉW\GOĢQXCEÉUDøTPKEK\CRQLÉUXQFKê
RįGRøVÉPCD½\KLKUMįKwVø

HUS

s 2TQCPVÅP[MVGTÅPGOWUÉDÙVW\GOPøPÅUGFŃTC\PøFQRQTWêWLGCD[D[N
CNGURQĢ XPøLwÉ XQFKê UVÉPøPÉ  MQCZK½NPÉJQ MCDGNW M CPVÅPø \CJTPWV FQ
U[UVÅOWX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃ
-QODKPQXCPÙUXQFKêRTQRįÉXQF\RQF\GOPÉEJMCDGNQXÙEJTQ\XQFŃ

8wGQDGEPÅRQzCFCXM[PCX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRQ
URQLQX½PÉCW\GOPøPÉMCDGNQXÙEJUÉVÉ
...

-CDGNQXÅUÉVøOWUÉDÙVPCXTJQX½P[CMQPUVTWQX½P[RQFNGRQzCFCXMŃUQWDQTW+'%VCMCD[UGPCXPøLwÉEJXQFKêÉEJLCMÅJQMQNKXMCDGNWPGDQ
PCRįÉUVWRPÅOMQXQXÅOFÉNWMVGTÅJQMQNKX\CįÉ\GPÉXêGVPøRCUKXPÉEJê½UVÉ
PGOQJNQQDLGXKVPGDG\RGêPÅPCRøVÉ
6[VQRQzCFCXM[PCX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃ RQURQLQX½PÉ LUQWWTêGP[RQW\G
RTQQEJTCPWMCDGNQXÙEJUÉVÉRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉOCPGLUQWWTêGP[RTQ
\CLKwĹQX½PÉQEJTCP[RįGFÖTC\GOGNGMVTKEMÙORTQWFGO\GNGMVTKEMÅKPUVCNCEG
7URQį½F½PÉ W\GOPøPÉ C QEJTCPPÙEJ XQFKêŃ OWUÉ DÙV PCXTzG
PQ C| \MQPUVTWQX½PQ X UQWNCFW U RQzCFCXM[ +'%  é50
 

1
DEHNgate DGA GFF TV
kat. č. 909 705

2
řadové
svorky

zesilovač

3

2
DEHNgate DGA FF TV
kat. č. 909 703

předávací bod

3

1
4 mm2 Cu

DEHNflex DFL M 255
kat. č. 924 396

HUS

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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1EJTCPCRįGFRįGRøVÉORTQ\CįÉ\GPÉ#&5.UCPCNQIQXÙOVGNGHQPGO
Strana
provozovatele
pevné sítě

č.

Strana uživatele,
koncového zákazníka

Ethernet 10 MBit
nebo ATM 25

5
PR

1

3)

3

3

kat. č.

BLITZDUCTOR® XT
BXT ML2 BD 180 + BXT BAS

920 247
+ 920 300

DRL DRL 10 B 180 FSD
+ EF 10 DRL
+ DRL PD 180

907 401
+ 907 498
+ 907 430

2 DEHNprotector

BBAE 2)
230 V~

DPRO 230 SE NT
PC

DPRO 230 SE LAN100

2

4

APL 1)

4

splitter

909 315

MCVê


3 DEHNprotector

RJ 45

modem
ADSL

1

typ

4

909 326

DEHNlink DLI TC 2 I

929 028

DSM DSM TC 2 SK

924 272

5 DEHNguard® modulární

analogový
telefon

DG M TNS 275

1)
2)
3)

952 400

MCVê
 

APL = koncová uživatelská linka
BBAE = širokopásmová připojovací jednotka
PR = podružný/bytový rozváděč

1EJTCPCRįGFRįGRøVÉORTQ\CįÉ\GPÉ+5&0C#&5.
Strana
provozovatele
pevné sítě

Strana uživatele,
koncového zákazníka

6

Ethernet 10 MBit
nebo ATM 25

č.

3)

1

PR

3

3

920 247
+ 920 300

DRL DRL 10 B 180 FSD
+ EF 10 DRL
+ DRL PD 180

907 401
+ 907 498
+ 907 430

DPRO 230 SE NT

4

DPRO 230 SE LAN100

5
S0

splitter

909 326

DPRO 230 SE LAN100

909 326

DEHNlink DLI ISDN I
5
DSM DSM IDSN SK

929 024
924 270

MCVê

6 DEHNguard® modulární

analogový
telefon

NTBA

909 315

4 DEHNprotector

RJ 45

2

MCVê

3 DEHNprotector

PC

RJ 45

modem
ADSL

APL 1)

kat. č.

BLITZDUCTOR® XT
BXT ML2 BD 180 + BXT BAS

2 DEHNprotector

BBAE 2)
230 V~

1

typ

DG M TNS 275

1)
2)
3)

952 400

APL = koncová uživatelská linka
BBAE = širokopásmová připojovací jednotka
PR = podružný/bytový rozváděč

MCVê

1EJTCPCRįGFRįGRøVÉORTQOWNVKRNGZPÉÖUVįGFP[
Strana
provozovatele
pevné sítě

analogový
telefon

Strana uživatele,
koncového zákazníka
PR

č.

3)

1

3
2

2
2

1

S2m- 4

1
APL

1)

NTPM

3

1

2)

multiplexní
ústředna

4
1)
2)
3)

typ

kat. č.

BLITZDUCTOR® XT
BXT ML4 BD HF 24 + BXT BAS

920 375
+ 920 300

DRL DRL 10 B 180 FSD
+ EF 10 DRL
+ DRL HD 24

907 401
+ 907 498
+ 907 470

DEHNlink DLI TC 2 I

929 028

DSM DSM TC 2 SK

924 272

DEHNguard® modulární
DG M TNS 275

952 400

DEHNprotector DPRO 230 F SE

909 245

SFL Protector SFL PRO CZ

912 261

APL = koncová uživatelská linka
NTPM = primární multiplex NT
PR = podružný/bytový rozváděč

MCVê

MCVê

MCVê

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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<RŃUQD[ X[TQXP½PÉ RQVGPEK½NŃ PC XUVWRW FQ DWFQX[ W\GOPøPÉ
UXQFKêŃ

F

C 2TŃDøzP½OQPV½z
7\GOĢQXCEÉ XQFKê PGDQ URQLMC PCRį MCV ê   PGDQ
| UGXNQzÉOG\KMQPGMVQTCRQW\FTQUXQFKêG

D 7EJ[EGPÉRQW\FTCUXQFKêGPCPQUPQWNKwVW65
E

7EJ[EGPÉRQW\FTCUXQFKêGRQOQEÉW\GOĢwTQWDWCÖJNQXÅJQ
FTz½MW MCVêC MW\GOPøPÅMQPUVTWMEK

F 7EJ[EGPÉ RQW\FTC UXQFKêG RQOQEÉ W\GOĢQXCEÉJQ wTQWDW
M|GMXKRQVGPEK½NPÉRįÉRQLPKEKPGDQMW\GOPøPÅFGUEG

C

2įÉUNWwGPUVXÉM&'*0ICVG

7\GOĢQXCEÉMCDGNU|QMGO
8GNOKRTWzPÙW\GOĢQXCEÉMCDGN%WUMCDGNQXÙOQMGOUNQWzÉ M| W\GOPøPÉ UXQFKêŃ &'*0ICVG MCV| ê    
C||
MCVê

7\GOĢQXCEÉDNQMZ(
D

$NQM êV[į MQPGMVQTŃ ( UNQWzÉ M RįKRQLGPÉ UVÉPøPÉ RįKRQLGPÙEJ
MQCZK½NPÉEJMCDGNŃUCVGNKVPÉEJRįKLÉOCêŃCUXQFKêŃ&'*0ICVG
)(68M|U[UVÅOWX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃ
MCVê

¶JNQXÙFTz½M
&Tz½M \ MQTQ\KX\FQTPÅ QEGNK RTQ OQPV½z LGFPQJQ UXQFKêG
&'*0ICVGMCV|ê|
MCVê

¶JNQXÙFTz½M
&Tz½M \ MQTQ\KX\FQTPÅ QEGNK RTQ OQPV½z LGFPQJQ UXQFKêG
&'*0ICVGMCV|ê|
MCVê

¶JNQXÙFTz½MRTQUXQFKêG8(
&Tz½M\MQTQ\KX\FQTPÅQEGNKRTQOQPV½zVįÉUXQFKêŃ&'*0ICVG U| TŃ\PÙOK RTŃOøT[ RQW\FGT PCRį MCV| ê | Z|   
|Z|| |Z|  
MCVê

E

'MXKRQVGPEK½NPÉRįÉRQLPKEG+PFWUVTKCN
-QPUVTWMEG \ PGTG\CXøLÉEÉ QEGNK UG WRGXĢWLG RįGU K\QN½VQT[
PGDQRįÉOQPCUVøPW2įÉRQLPKEGRTQUXQFKêG&'*0ICVGMCV
ê|
MCVê

7\GOĢQXCEÉMCDGN
UW\CXįGPÙOCQVGXįGPÙOMCDGNQXÙOQMGO
-CDGN U QVGXįGPÙO MCDGNQXÙO QMGO // C W\CXįGPÙO
QMGO / LG RįK\RŃUQDGPC MQODKPCEÉO U MCV ê  
||C
MCVê

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Anténní systémy a kabelové sítě
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<CDG\RGêQXCEÉVGEJPKMC
1EJTCPCRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
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RQz½TTPÉJN½UKê
\CDG\RGêQXCEÉ
XGFGPÉ

\CDG\RGêQXCEÉ
XGFGPÉ

FGVGMVQTMQWįG

EPS ÖUVįGFPC'25

\CDG\RGêQXCEÉ
XGFGPÉ

EPS

&'6#+.
\CDG\RGêQXCEÉXGFGPÉ

HUS
PCR½LGEÉXGFGPÉPP

QRGTCêPÉUVįGFKUMQ
VGNGMQOWPKMCêPÉXGFGPÉ

1EJTCPCRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
RTQ\CDG\RGêQXCEÉVGEJPKMWCU[UVÅO[

EPS

-QPEGREG\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGO
LGLGFKPÅįGwGPÉQEJTCP[
TQ\U½JNÙEJ\CDG\RGêQXCEÉEJU[UVÅOŃ
'NGMVTQPKEMÅ \CDG\RGêQXCEÉ U[UVÅO[ LCMQ RTQVKRQz½TPÉ U[UVÅO[ '25 \CDG\RGêQXCEÉ U[UVÅO[ '<5 QUXøVGNPÉ ÖPKMQXÙEJ EGUV C MCOGTQXÅ U[UVÅO[
RįKRQLGPÙEJ M| RWNVŃO %21 LUQW UMWVGêPø URQNGJNKXÅ RQW\G VGJF[ RQMWF
PGX[RCFPQWCPKRįKDQWįM½EJ-F[zDNGUMPGDQRįGRøVÉ\PKêÉPGDQQXNKXPÉ
\CDG\RGêQXCEÉU[UVÅO[CLGLKEJDG\RGêPQUVPÉHWPMEGLUQWX[įC\GP[LUQWNKFUMÅzKXQV[COCLGVM[QJTQzGP[2įGRøVÉOQJQWXÅUVM|HCNGwPÙORQRNCEJŃO
UG\D[VGêPÙOKXÙLG\F[QRGTCVKXPÉVGEJPKM[UX[UQMÙOKP½UNGFPÙOKP½MNCF[
2TQVQLGPG\D[VPÅ\CJTPQWV\CDG\RGêQXCEÉU[UVÅO[
FQP½XTJWQEJTCP[RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
8ÙTQDM[&'*0 5²*0'LUQWCMEGRVQX½P[RįGFPÉOKXÙTQDEKDG\RGêPQUVPÉEJ \CįÉ\GPÉ C EGTVKƂMQX½P[ PøOGEMÙO UXC\GO 8F5 5XQFKêG MVGTÅ LUQW
RQWzÉX½P[ PCRį W RQz½TPÉEJ JN½UKêŃ JN½UKêŃ XNQWR½PÉ PGDQ MCOGTQXÙEJ
FQJNGFQXÙEJU[UVÅOŃD[N[FŃMNCFPøQVGUVQX½P[XNCDQTCVQįÉEJ&'*0
ĮGwGPÉQEJTCP[RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉORTQW\GOPøPÉCRTQRQVGPEK½NQXÅ
X[TQXP½PÉD[NCX[XKPWVCGZRGTV[&'*0CLUQWX[\MQWwGPCCQXøįGPCRTCZÉ
5RT½XCDWFQXVGNGMQOWPKMCêPÉįÉFKEÉC\CDG\RGêQXCEÉU[UVÅO[PCEJ½\GLÉ
X|MQOGTêPÉKQDêCPUMÅXÙUVCXDøUV½NGwKTwÉWRNCVPøPÉ6[VQ\CUÉĹQXCPÅU[UVÅO[êKPÉDWFQX[dKPVGNKIGPVPÉOKp
8PøLwÉQEJTCPCRįGFDNGUMGOUKEGEJT½PÉQUQD[COCLGVGMRįGFRQz½TGO
CNGPGEJT½PÉGNGMVTKEMÅCGNGMVTQPKEMÅU[UVÅO[RįGFXÙRCFMGO\RŃUQDGPÙO
RįGRøVÉOKRįKXÙDQLKDNGUMW¶êKPP½QEJTCPCRįGFRįGRøVÉOKMVGTÅX\PKMCLÉ
RŃUQDGPÉO GNGMVTQOCIPGVKEMÅJQ RQNG XÙDQLG DNGUMW .'/2  LG \CNQzGPC
PCRTKPEKRWMQPEGREG\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGORQFNGé50'0
2QFNGVQJQVQRTKPEKRWLGVįGDCTQ\FøNKVEJT½PøPQWDWFQXWFQXPKVįPÉEJ\ÏP
QEJTCP[RįGFDNGUMGOUQFNKwPÙOUVWRPøOQJTQzGPÉGNGMVTQOCIPGVKEMÙO
RQNGOXÙDQLGDNGUMW.'/2,GÖêGNPÅ\ÏP[QEJTCP[ULGLKEJUVWRPøOQJTQzGPÉQF.'/2RįK\RŃUQDKVXÙFTzPÅOWPCRøVÉKPUVCNQXCPÙEJGNGMVTQPKEMÙEJ
U[UVÅOŃ

&'6#+.
1DT½\M[WMC\WLÉRįÉMNCF\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGO LPZ
RTQ\CDG\RGêQXCEÉU[UVÅORQz½TPÉEJJN½UKêŃ
8PøLwÉ\ÏP[QEJTCP[RįGFDNGUMGO
.2<#\ÏPCX[UVCXGP½RįÉOÙOÖFGTGOCPGVNWOGPÙOGNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGODNGUMW<CUCzGPÅU[UVÅO[LCMQPCRįXGFGPÉPCFDWFQXQWOQJQWDÙVX[UVCXGP[RNPÅOWDNGUMQXÅOWRTQWFW
.2< B \ÏPC EJT½PøP½ RįGF RįÉOÙO ÖFGTGO DNGUMW CNG QJTQzQXCP½
LGJQPGVNWOGPÙOGNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGO&QVêGPÅU[UVÅO[LCMQ
PCRįXÙUVTCzP½UXøVNCPGDQUKTÅP[LUQWX[UVCXGP[FÉNêÉODNGUMQXÙOKORWN\PÉORTQWFŃO
8PKVįPÉ\ÏP[QEJTCP[RįGFDNGUMGO
.2<  \ÏPC XG MVGTÅ LUQW QOG\GP[ RTQWFQXÅ KORWN\[ TQ\FøNGPÉO
RTQWFW C 52& PC RįGEJQFGEJ OG\K \ÏPCOK 'NGMVTQOCIPGVKEMÅ RQNG
DNGUMW LG QOG\GPQ RTQUVQTQXÙO UVÉPøPÉO 1MTWJ[ \CDG\RGêQXCEÉJQ
XGFGPÉêKFNCCFGVGMVQT[LUQWêCUVQKPUVCNQX½P[X.2<
.2<  \ÏPC QRTQVK .2<  FQFCVGêPø EJT½PøP½ RįGF RTQWFQXÙOK KORWN\[ C GNGMVTQOCIPGVKEMÙO RQNGO DNGUMW C VGF[ X[UVCXGP½ UNCDwÉO
TWwKXÙOXNKXŃO
.2<\ÏPCUPGLX[wwÉOKP½TQM[PCQEJTCPWRįGFÖêKPM[DNGUMW<FG
UGOQJQWKPUVCNQXCVGNGMVTQPKEMÅÖUVįGFP[C|RTCEQXKwVøPCRįÖUVįGFPC
'25RWNV2%1CRQF2TQWFQXÅKORWN\[CGNGMVTQOCIPGVKEM½RQNGLUQW
RQOQEÉUXQFKêŃRįGRøVÉCRTQUVQTQXÅJQUVÉPøPÉQOG\GP[PCÖTQXGĢLGz
PGPÉRTQV[VQU[UVÅO[PGDG\RGêP½
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=

SPD T1

=

SPD T1

=

SPD T2

=

SPD T2

UXQFKêDNGUMQXÙEJRTQWFŃMQODKPQXCPÙUXQFKê
RTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMW
UXQFKêRįGRøVÉ
RTQNQM½NPÉX[TQXP½PÉDNGUMŃ

\CDG\RGêQXCEÉ
XGFGPÉ

0CR½LGEÉXGFGPÉPP
0CR½LGPÉÖUVįGFGP'<5C'25MNCFGQD\XN½wVøX[UQMÅRQzCFCXM[PCQEJTCPW
RįGFRįGRøVÉO5XQFKêGįCF[4GF.KPG&'*0IWCTF®C&'*0TCKNU|X[UQMQW
UEJQRPQUVÉQFX½FøVKORWN\PÉRTQWF[PCD½\KXCTKUVQTŃ<P1V[VQRQzCFCXM[
URNĢWLÉ
\CDG\RGêQXCEÉXGFGPÉ

PCR½LGEÉXGFGPÉPP

HUS

XPøLwÉ.25
X[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃ
UVÉPøPÉ
JNCXPÉW\GOĢQXCEÉUDøTPKEG

OŃzGDÙVVQVQzP½U|JNCXPÉGMXKRQVGPEK½NPÉRįÉRQLPKEÉ*'2
PGDQJNCXPÉQEJTCPPQWRįÉRQLPKEÉ*12

5ÉVø\CDG\RGêQXCEÉJQ\CįÉ\GPÉ
2QOQEÉUÉVÉUGWUMWVGêĢWLGXÙOøPCFCVCTQXPøzVCMFQJNGFPCFMCOGTCOK
CêKFN[êKįÉ\GPÉLGFPQVNKXÙEJU[UVÅOŃJN½wGPÉPGDG\RGêÉ2QFNGRQzCFCXMŃ
PCU[UVÅO[LGFŃNGzKVÅPGLGPVQCD[FCVCD[NCPG\MTGUNGPøCDG\RGêPøRįGP½wGPC CNG VCMÅ VQ CD[ D[NC PGRįGVTzKVø FQUVWRP½ 5ÉĹ \CDG\RGêQXCEÉJQ
\CįÉ\GPÉOWUÉDÙVVGF[RįGFÖêKPM[DNGUMWCRįGRøVÉEJT½PøPC

$G\RGêPQUVPÉQUXøVNGPÉ
BG\RGêPQUVPÉQUXøVNQXCEÉU[UVÅO[X[zCFWLÉ\FŃXQFWLGLKEJÖêGNWCRQzCFCXMŃPQTGOVWPGLX[wwÉFQUVWRPQUV0CR½LGPÉVøEJVQU[UVÅOŃUVGLPQUOøTPÙOCUVįÉFCXÙOPCRøVÉO\FGMNCFGOKOQį½FPÅP½TQM[PCRįÉUVTQLGEJT½PÉEÉ
RįGFRįGRøVÉO&'*0UGEWTGRQOQEÉURGEK½NPÉVGEJPQNQIKGLKUMįKwVøURNĢWLG
RQzCFCXM[QDQWPCR½LGEÉEJU[UVÅOŃ

5RGEKƂEM½įGwGPÉXÙTQDEŃ
2TQVQzGTQ\JTCPÉ\CDG\RGêQXCEÉEJCUKIPCNK\CêPÉEJU[UVÅOŃUGRQFNGTŃ\PÙEJXÙTQDEŃNKwÉLUQWêCUVQQFNKwPÅKQEJTCPPÅRTXM[ RįÉUVTQLG LCMVXCTGO
VCMKLOGPQXKVÙOKJQFPQVCOK8UQWNCFWUG\P½OÙOKXÙTQDEKPCDÉ\ÉƂTOC
&'*0 5²*0' QEJTCP[ RTQ \CRQLGPÉ XwGEJ TQ\JTCPÉ C XwGEJ DøzPÙEJ \CDG\RGêQXCEÉEJUÉVÉ

-COGTQXÙFQJNGF
5XQFKêGįCF[;GNNQY.KPGPCDÉ\GLÉGMQPQOKEM[CVGEJPKEM[X[X½zGPÅP½XTJ[
QEJTCP[RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉORTQRTQLGMVQX½PÉCKPUVCNCEK\CDG\RGêQXCEÉEJ\CįÉ\GPÉ$.+6<&7%614®:6C&'*0IWCTF®LUQWKFG½NPÉUXQFKêGRTQ
MCOGTQXÅFQJNGFQXÅU[UVÅO[
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2įÉMNCFįGwGPÉQEJTCP[RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
RTQUCOQUVCVPøUVQLÉEÉMCOGTQXÙUVQz½T

1EJTCPCRįGFMTQMQXÙOPCRøVÉOįÉ\GPÉORQVGPEK½NŃ
2į-COGTQXÙUVQz½TXÙwMCO
7\GOPøPÉXCTKCPVC
5VQį½TLGWOÉUVPøPPCOÉUVøUXGNMÙORQJ[DGONKFÉ
Hloubka 1,5 m

Hloubka 1,0 m

3000

3000

1000

Hloubka 0,5 m

Tyčový/Hloubkový
zemnič

Tyčový/Hloubkový
zemnič

6GEJPKEMÅįGwGPÉ
2QFNGOGVQFKM[FQRQTWêGPÅX|é50'0OWUÉDÙVXPøLwÉQEJTCPCRįGF
DNGUMGOCRįGRøVÉOJTQOQUXQFPCXTzGPCVCMCD[UG\COG\KNQwÉįGPÉFÉNêÉEJDNGUMQXÙEJRTQWFŃRQMCDGN½zKX\PKMWTQ\FÉNŃRQVGPEK½NŃC|X[TQXP½XCEÉEJRTQWFŃOG\KMCDGN[6ÉOUGGNKOKPWLGPGDG\RGêÉX\PKMWPGz½FQWEÉEJ
KPFWMEÉCLKUMįGPÉCX\PKMWPGDG\RGêPÙEJFQV[MQXÙEJCMTQMQXÙEJPCRøVÉ

7\GOPøPÉXCTKCPVC
5VQį½TLGWOÉUVPøPPCOÉUVøUOCNÙORQJ[DGONKFÉ

ĮGwGPÉQEJTCP[RįGFDNGUMGOX[WzÉX½MQPUVTWMEGUVQz½TWLCMQPQUKêGK\QNQXCPÅJQUXQFW*8+®8\½LGOPÙORQURQLGPÉOXwGEJXQFKXÙEJUQWê½UVÉUG
X[VXQįÉU[UVÅOX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMWLGzRTQRQLÉK\QNQXCPÙUXQFUVQz½TC|W\GOPøPÉFQLGFKPÅJQU[UVÅOW

2000
1500
1000

Hloubka 1,5 m
Hloubka 1,0 m

7\GOPøPÉCGMXKRQVGPEK½NPÉRTCJ[

Hloubka 0,5 m

8|PQTOøé50'0LUQWFQRQTWêGP[JQFPQVCQFRQTWW\GOPøPÉFQ
| ŝ JQFPQVC RįGEJQFQXÅJQ QFRQTW PKzwÉ PGz | ŝ C ÖêKPP½ QEJTCPC
RįGFMTQMQXÙOPCRøVÉO
Tyčový
/Hloubkový
zemnič

5VQz½TDWFGW\GOPøPFXQLKEÉV[êQXÙEJ\GOPKêŃRTQRQLGPÙEJQDXQFQXÙO
W\GOĢQXCEÉO \GOPKêGO MVGTÅ LG RįKRQLGPQ MG MQPUVTWMEK UVQz½TW OKPKO½NPøPCLGFPQOOÉUVø 1EGNQX½MQPUVTWMEGUVQz½TWX[VX½įÉXGNMÙRQVGPEK½NQXÙdVT[EJVÙįpMFGOQJQWX\PKMCVPGDG\RGêP½MTQMQX½PCRøVÉ7\GOPøPÉUVQz½TWUGFQRNPÉQGMXKRQVGPEK½NPÉRT½JMVGTÙX[VXQįÉRQOQEÉRTUVGPEŃ
QDXQFQXÙEJXGFGPÉQMQNQUVQz½TW6[VQRTUVGPEGDWFQWWNQzGP[X|JNQWDEG
O|OC|OGVTWCX\½LGOPøDWFQWRTQRQLGP[CRįKRQLGP[M|W\GOPøPÉUVQz½TW

Tyčový
/Hloubkový
zemnič

1MQNPÉUQWDøzP½W\GOPøPÉLKPÙEJ\CįÉ\GPÉPGDQ|XQFKXÅMQPUVTWMEGWNQzGPÅX|\GOKMVGT½LUQWX\F½NGPCFQOQFW\GOĢQXCEÉJQXGFGPÉUVQz½TW
UGM|PøOWRįKRQLÉRįÉOQPGDQPGRįÉOQRįGUQFFøNQXCEÉLKUMįKwVø
2Q\P½OMC
8|RįÉRCFøzGDWFGQMQNÉUVQz½TW\CDGVQPQX½PQPGDQX[CUHCNVQX½PQXTUVXQW
CURQĢEOPGDQX[U[R½PQXTUVXQWwVøTMWCURQĢEOLGQEJTCPCRįGF
MTQMQXÙOPCRøVÉO\CLKwVøPCCGMXKRQVGPEK½NPÉRT½JPGPÉPWVPÅ\įK\QXCV
.GIGPFC
zobrazení popis

8ÙDøTOCVGTK½NWRTQW\GOPøPÉ
8ÙDøTOCVGTK½NWRTQW\GOPøPÉOWUÉTGURGMVQXCVRQzCFCXGMPCOCZK
O½NPÉ QFQNPQUV XŃêK MQTQ\PÉO XNKXŃO RTQUVįGFÉ MVGTÅ N\G X| OÉUVGEJ
KPUVCNCEGQêGM½XCV
0GLQFQNPøLwÉO OCVGTK½NGO LG MQTQ\KX\FQTP½ QEGN  8# 2QWzÉV N\G
K|OCVGTK½N\Gz½TQXøRQ\KPMQXCPÅQEGNK(G<PMVGTÙOWUÉDÙVPCRįGEJQFW
\GOøDGVQP  X\FWEJ \CK\QNQXCPÙ  EO PC MCzFQW UVTCPW X| VQOVQ RįÉRCFø LG VįGDC RQêÉVCV zG UVCX \GOPKêŃ OWUÉ DÙV RTCXKFGNPø MQPVTQNQX½P
XK\W½NPøK|OøįGPÉO CRQNGVGEJLGVįGDCRTQXÅUVMQPVTQNWXÙMQRGO



MCOGTQXÙUVQz½T



DGVQPQXÙ\½MNCFUVQz½TW



UXQTMCMįÉzQX½ PGTG\8#PCRįMCVê



V[êQXÙJNQWDMQXÙ\GOPKê´OO PCRįMCVê|



UXQTMCRįKRQLQXCEÉ PGTG\8#PCRįMCVê



QDXQFQXÙ\GOPKêFT½V´OOPGDQR½UGMZOO



QDXQFQXÙ\GOPKê\½MNCFWFT½V´OOPGDQR½UGMZOO




PCRįPGTG\8#´OOMCVê|
PGDQPGTG\8#ZOOMCVê
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,ÉOCEÉUQWUVCXCUXQF

1EJTCPCRįGFDNGUMGO
2į-COGTQXÙUVQz½TXÙwMCO

-|QEJTCPø\CįÉ\GPÉKPUVCNQXCPÙEJPCUVQz½TWDWFGRQWzKVLGFGPXGTVKM½NPÉLÉOCêMVGTÙOŃzGDÙVRQFNGFÅNM[RQWzKVÙEJXÙNQzPÉMŃRTQWRGXPøPÉ\CįÉ\GPÉ
FQRNPøPQwKMOÅLÉOCEÉJTQV[

.QMCNKVC5VQz½TLGWOÉUVPøP
PCDøzPøPGFQUVWRPÅOOÉUVø
1728
47˚ 53´

,CMQ K\QNQXCPÙ UXQF UG RQWzKLG W\GOPøPÙ XQFKê *8+® X| RQFRŃTPÅ VTWDEG
WRGXPøPÙPCMQPUVTWMEKUVQz½TW
&GVCKNPÉWOÉUVøPÉCRQêV[UXQFŃXêGVPøKPUVCNCEGUXQFKêŃLGPWVPÅįGwKVXG
URQNWRT½EKURTQXQ\QXCVGNGOUVQz½TW

Izolovaný jímač
HVI® III
v podpůrné trubce

+PUVCNCEGUXQFKêŃRįGRøVÉ52&
Anténa

<|VGEJPKEMÅJQJNGFKUMCLGVįGDCUVCPQXKV\½MNCFPÉRQzCFCXM[RTQXÙDøT
MCDGN½zGC\RŃUQDLGLÉJQXGFGPÉVCMCD[D[NC\CLKwVøPCQEJTCPCRįGF
RįGRøVÉOCPGFQEJ½\GNQMLGLKEJX\½LGOPÅOWQXNKXĢQX½PÉ
Vodič HVI® III
uchycený na ST
Kamera

s -CDGN½z DWFG WNQzGPC WXPKVį UVQz½TW PGDQ X W\CXįGPÅ MQXQXÅ MCDGNQXÅVTWDEGJCFKEKURTŃEJQFMCOKURNĢWLÉEÉXwGEJP[RQzCFCXM[PCUVÉPøPÉ
C|QEJTCPWRįGFTWwGPÉOCX\½LGOPÙOQXNKXĢQX½PÉOX|T½OEKQRCVįGPÉPC
\CLKwVøPÉ'/%-QXQXÅMCDGNQXÅVTWDM[TQ\XQFPKEGU|KPUVCNQXCPÙOKUXQFKêKRįGRøVÉOWUÉURQLGP[UMQPUVTWMEÉUVQz½TW
– 2QWzKVÅ MCDGN[ D[ OøN[ DÙV UVÉPøPÅ C UVÉPøPÉ D[ OøNQ DÙV RįKRQLGPQ
M|OÉUVPÉUDøTPKEKRTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃWOÉUVøPÅXTQ\XQFPKEK
7OÉUVøPÉCURGEKƂMCEGKPUVCNCEGRįGRøĹQXÙEJQEJTCP52&OWUÉQFRQXÉFCVTQ\FøNGPÉUVQz½TWFQ\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGO.2<

0C\½MNCFøRTQXGFGPÅCPCNÙ\[TK\KM
D[NMCOGTQXÙUVQz½T\CįC\GP
FQVįÉF[QEJTCP[RįGFDNGUMGO.25++
Rozvodnice
s instalovanými
svodiči

&QUVCVGêP½X\F½NGPQUVOG\KLÉOCêGO
CGNGMVTKEMÙO\CįÉ\GPÉOPCUVQz½TW
UVO XGX\FWEJW PGDQ
U2O XRGXPÅOOCVGTK½NW 

.2<#2TQUVQTU|TK\KMGOOQzPÅJQRįÉOÅJQÖFGTWDNGUMW+ORWN\PÉRTQWF[LUQWOCZKO½NPÉGNGMVTQOCIPGVKEMÅRQNGXÙDQLGLGPGVNWOGPÅ
,GFP½UGQRTQUVQTOKOQQEJTCPPÙRTQUVQTX[VXQįGPÙLÉOCêGO
.2<  B  2TQUVQT EJT½PøPÙ RįGF RįÉOÙO ÖFGTGO DNGUMW +ORWN\PÉ
RTQWF[FQUCJWLÉJQFPQV[FÉNêÉEJDNGUMQXÙEJRTQWFŃGNGMVTQOCIPGVKEMÅ
RQNGXÙDQLGLGPGVNWOGPÅ,GFP½UGQRTQUVQTX|T½OEKQEJTCPPÅJQRTQUVQTWX[VXQįGPÅJQLÉOCêGO
.2<2TQUVQTWXPKVįMQPUVTWMEGUVQz½TW+ORWN\PÉRTQWF[LUQWTQ\FøNGPÅ C QOG\GPÅ UXQFKêK GNGMVTQOCIPGVKEMÅ RQNG XÙDQLG LG VNWOGPÅ
QEGNQXQWMQPUVTWMEÉUVQz½TWCRįKRQLGPÙOUVÉPøPÉO

+\QNQXCPÙXQFKê*8+®RįGFUVCXWLG
GMXKXCNGPVFQUVCVGêP½X\F½NGPQUVK
UVŰO XGX\FWEJW PGDQ
U2ŰO XRGXPÅOOCVGTK½NW
VGF[X[JQXWLÉEÉ

RQ\JTCPÉ\ÏP.2< BsVXQįÉXUVWR[PCR½LGEÉEJC+6XGFGPÉFQUVQz½TW
C|FQTQ\XQFPKEG4Q\JTCPÉLGFQRQTWêGPQEJT½PKVMQODKPQXCPÙOKUXQFKêK
PGDQ UXQFKêK RįGRøVÉ MVGTÅ OWUÉ DÙV KPUVCNQX½P[ X| MCzFÅ H½\K MCzFÅJQ
XUVWRWLÉEÉJQXGFGPÉ




0CXUVWRGEJFCVQXÙEJXGFGPÉLGVįGDCKPUVCNQXCVMQODKPQXCPÅUXQFKêG

2N½wĹXQFKê*8+®DWFGRįKRQLGP
MGMXKRQVGPEK½NPÉRįÉRQLPKEK
PGDQRįÉOQMGUVQz½TW

Kamerový stožár
Ocel 0,4x0,4x12 m

#D[U[UVÅOQEJTCP[RįGFDNGUMGOD[NMQORNGVPÉOWUÉDÙVMCDGN½z
FQRNPøPC Q UXQFKêG RįGRøVÉ PC QDQW UVTCP½EJ XGFGPÉ C PC XwGEJ
\CįÉ\GPÉEJ

%GTVKƂMCEG
8ÙwGWXGFGPÅUMWVGêPQUVKUVCPQXWLÉOLX[UQMÅRQzCFCXM[PCRQWzKVÅUQWê½UVKCLGLKEJURQNGJNKXQUVUQWê½UVKOWUÉOÉVEGTVKƂM½VQQFRQXÉFCLÉEÉ\MQWwEGDNGUMQXÙORTQWFGO8wGEJP[UXQTM[CRįÉEJ[VM[CLÉOCêCXGFGPÉRQWzKVÅM|QFX½FøPÉDNGUMQXÙEJRTQWFŃOWUÉOÉVQUXøFêGPÉEGTVKƂM½VXÙTQDEG
Q|\MQWwEGKORWN\PÉORTQWFGO|M#| |ŞU RQFNGé50|'0|
CCOWUÉWOQzPKVLGFPQ\PCêPQWKFGPVKƂMCEKXÙTQDEG

Ekvipotenciální
přípojnice

Obvodový zemnič
Vývod z armování
základového zemniče

FeZn Ø10 mm s izolací

8wGEJP[ QUVCVPÉ XÙTQDM[ MVGTÅ RQFNÅJCLÉ RQXKPPÅOW UEJXCNQX½PÉ C EGTVKƂMCEKXGUO[UNWRįÉUNWwPÙEJ\½MQPŃOWUÉDÙVX[DCXGPÅRįÉUNWwPÙOKUEJXCNQXCEÉOK C EGTVKƂMCêPÉOK RTQVQMQN[ $G\ VøEJVQ FQMWOGPVŃ PGN\G RTQXÅUV
KPUVCNCEKVøEJVQXÙTQDMŃ

2. betonová
zálivka
Trubka PE
FeZn 30x4 (Ø10) mm
je součástí přípojky NN
Tyčový/Hloubkový
zemnič

Tyčový/Hloubkový
zemnič
1. betonová
zálivka
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SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč

31

DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2014

1EJTCP[&'*0RTQ\CDG\RGêQXCEÉU[UVÅO[CVGEJPKMWFNGWXGFGPÙEJQDNCUVÉRQWzKVÉ

 5ÉVø\CDG\RGêQXCEÉJQ\CįÉ\GPÉ

 5RGEKƂEM½įGwGPÉXÙTQDEŃ

 0CR½LGEÉXGFGPÉPP

$.+6<&7%614®:6:67\½MNCFPÉFÉN

$.+6<&7%614®86#.&

&'*0IWCTF®/60(/

<½MNCFPÉFÉNLGRTQUVQTQXøXGNOKÖURQTP½RÏNQX½ RTQ  R½T[ zKN PGDQ  XQFKêG  RTŃEJQ\É
UXQTMCWTêGP½MWEJ[EGPÉQEJTCPOQFWNWCPKz
D[RįKVQOFQwNQMRįGTWwGPÉUKIP½NW+PUVCNWLG
UG PC OQPV½zPÉ NKwVW WEJ[EGPÉ PC NKwVø UNQWzÉ
\½TQXGĢLCMQW\GOPøPÉ

'PGTIGVKEM[ \MQQTFKPQXCPÙ UXQFKê RįGRøVÉ
EJT½PÉ UVGLPQUOøTPÅ GNGMVTQPKEMÅ \FTQLG įÉFKEÉEJLGFPQVGMRįGFXNKX[GNGMVTQOCIPGVKEMÅJQ
RQNGX|T½OEKQRCVįGPÉ'/%
6įÉFCUXQFKêGQEJTCPPÙÖêKPGMM

5XQFKêRįGRøVÉV[R
5XQFKêRįGRøVÉUXPKVįPÉO\CRQLGPÉOd pRTQ
LGFPQH½\QXÅUÉVø60U|F½NMQXQWUKIPCNK\CEÉUVCXWCHWPMêPQUVK
8ÉEGRÏNQXÙ UXQFKê RįGRøVÉ %JT½PÉ \CįÉ\GPÉ C
URQVįGDKêG RįKRQLGPÅ M| PCR½LGEÉ UÉVK PÉ\MÅJQ
PCRøVÉ RįGF RįGRøVÉO +PUVCNWLG UG PC TQ\JTCPÉEJ.2< Bs
-QORNGVPø \CRQLGP½ LGFPQVMC U| FXQWFÉNPQW
MQPUVTWMEÉ \½MNCFPÉ FÉN C XÙOøPPÙ QEJTCPPÙ
OQFWN LGRįK\RŃUQDGPCM|OQPV½zKX|TQ\X½FøêÉEJU|NKwVQW65
1EJTOQFWN[LUQWQUC\GP[XÙMQPPÙOKXCTKUVQT[<P1CRQLKUVMQW\CRQLGPQWFQUÅTKG
8[UQMÙ UVWRGĢ DG\RGêPQUVK LG \CLKwVøP QFRQLQXCEÉO\CįÉ\GPÉOd6JGTOQ&[PCOKE%QPVTQNp
U|FXQLKVQWMQPVTQNQW
5XQFKêGRįGRøVÉLUQWGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQX½P[UQUVCVPÉOKUXQFKêKįCF[4GF.KPG

$:6/.$&*(QEJTCPPÙOQFWN

V[R

MCVê

BVT ALD 60



/QFWN MQODKPQXCPÅJQ UXQFKêG U êKRGO .KHG%JGEM®EJT½PÉR½T[zKNPGW\GOPøPÙEJX[UQMQHTGMXGPêPÉEJUDøTPKEQXÙEJU[UVÅOŃC\CįÉ\GPÉRTQRįGPQUXKFGQUKIP½NW
6įÉFCUXQFKêGQEJTCPPÙÖêKPGMM
V[R

MCVê

BXT BAS



BXT ML4 BD HF 24



&'*0RCVEJ/%NCUU'
7PKXGT\½NPÉ UXQFKê RįGRøVÉ RTQ UÉVø +PFWUVTKCN
'VJGTPGV 2QYGT QXGT 'VJGTPGV 2Q'  RQFNG
+'''CVFQ8 CRQFQDPÅCRNKMCEGXG
MVGTÙEJ LG RQWzÉX½PC UVTWMVWTQXCP½ MCDGN½z
VįÉF['FQ/*\
2NPøUVÉPøPÅRQW\FTQUG\FÉįMCOKLGRįK\RŃUQDGPQ M| OQPV½zK PC NKwVW 65  5RQL \½TQXGĢ
UNQWzÉM|W\GOPøPÉUXQFKêG
6įÉFCUXQFKêGQEJTCPPÙÖêKPGMT

&'*0TCRKF®.5#
7PKXGT\½NPÉ įCFC UXQFKêŃ DNGUMQXÙEJ RTQWFŃ
MQODKPQXCPÙEJ UXQFKêŃUXQFKêŃ RįGRøVÉ RTQ
+6 U[UVÅO[ X RTQXGFGPÉ OQFWNW RTQ \½įG\QXÅ
UXQTMQXPKEGU[UVÅOW.5#

&4.$DNQM&4.
5XQFKêDNGUMQXÙEJRTQWFŃDNQM&4.QUC\GPÙ
XÙDQLMQXÙOKDNGUMQLKUVMCOKEJT½PÉR½TŃzKN
.\G LGL TQ\wÉįKV RQOQEÉ OQFWNŃ &4. WEJ[EGPÙEJXW\GOĢQXCEÉOT½OW
6įÉFCUXQFKêGQEJTCPPÙÖêKPGMG

'(&4.W\GOĢQXCEÉT½O
7\GOĢQXCEÉ T½O UG \½RCFMQW UNQWzÉ M WEJ[EGPÉCW\GOPøPÉCzOQFWNŃ&4.+PUVCNCEG
RQW\G FQ TQ\RQLQXCEÉ UXQTMQXPKEG PGDQ FQ
DNQMW&4.

&4.4&QEJTCPPÙOQFWN

V[R

MCVê

DPA M CLE RJ45B 48



V[R

MCVê

DG M TN 275 FM



&'*0TCKN/2(/
5XQFKêRįGRøVÉV[R
RÏNQXÙ LGOPÙ UXQFKê RįGRøVÉ U| F½NMQXQW
UKIPCNK\CEÉUVCXWCHWPMêPQUVK
%JT½PÉUÉĹQXÅ\FTQLGMQPEQXÙEJ\CįÉ\GPÉUGNGMVTQPKMQWRįGFKORWN\PÉORįGRøVÉO
-QORNGVPø \CRQLGP½ LGFPQVMC LG RįK\RŃUQDGPCMOQPV½zKXTQ\X½FøêKPCNKwVW65&XQWFÉNP½ MQPUVTWMEG VXQįGP½ \½MNCFPÉO FÉNGO C
QEJTCPPÙOOQFWNGO<½MNCFPÉORTXMGOįCF[
LG RÏNQX½ MQODKPCEG XÙMQPPÅJQ XCTKUVQTW C
LKUMįKwVø U| XGNMQW UEJQRPQUVÉ QFXÅUV KORWN\PÉ
RTQWF,GGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQX½PUQUVCVPÉOKUXQFKêKįCF[4GF.KPG
V[R

MCVê

DR M 2P 255 FM



/QFWNUUVWRĢQXÙOUXQFKêGORįGRøVÉEJT½PÉ
R½TzKNRįKRQLGPÙEJMU[OGVTTQ\JTCPÉUICNXCPKEMÙOQFFøNGPÉO7\GOPøPÉQEJTCP[RįGU
W\GOĢQXCEÉT½O'(&4.+PUVCNCEGRQW\GFQ
TQ\RQLQXCEÉUXQTMQXPKEGPGDQFQDNQMW&4.|
6įÉFCUXQFKêGQEJTCPPÙÖêKPGMO
V[R

MCVê

DRL 10 B 180



EF 10 DRL



DRL RD 24
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1EJTCP[UQWê½UVKRTQJTQOQUXQFCW\GOPøPÉ&'*0RTQ\CDG\RGêQXCEÉU[UVÅO[CVGEJPKMWFNGWXGFGPÙEJQDNCUVÉRQWzKVÉ

 $G\RGêPQUVPÉQUXøVNGPÉ

5 -COGTQXÙFQJNGF-COGTQXÙUVQz½T

&'*0UGEWTG/ (/

&'*0IWCTF®/60(/

-įÉzQXÅUXQTM[

<MQQTFKPQXCPÙUXQFKêDNGUMQXÙEJRTQWFŃ
V[RRTQ&%
RÏNQXÙ GPGTIGVKEM[ \MQQTFKPQXCPÙ UXQFKê
DNGUMQXÙEJ RTQWFŃ RTQ UÉVø &% U| F½NMQXQW
UKIPCNK\CEÉUVCXW
%JT½PÉ\CįÉ\GPÉCURQVįGDKêGRįKRQLGPÅM|PCR½LGEÉ UÉVK UG UVGLPQUOøTPÙO PCRøVÉO &%  RįGF
RįGRøVÉOKX\PKMNÙOKKRįKRįÉOÙEJÖFGTGEJDNGUMW+PUVCNWLÉPCTQ\JTCPÉEJ.2<#s
-QORNGVPø \CRQLGP½ LGFPQVMC U FXQWFÉNPQW
MQPUVTWMEÉ \½MNCFPÉ FÉN C QEJTCPPÙ OQFWN  LG
RįK\RŃUQDGPCM|OQPV½zKX|TQ\X½FøêÉEJUNKwVCOK65
,KUMįKwVøU|HWPMEÉXNPQNCOW 9$( LGVGEJPQNQIKEM[RįK\RŃUQDGPÅ&%QDXQFŃO
5XQFKêDNGUMQXÙEJRTQWFŃLGRįÉOQ\MQQTFKPQX½PUGUXQFKêKRįGRøVÉ&'*0IWCTF

5XQFKêRįGRøVÉV[R
5XQFKêRįGRøVÉUXPKVįPÉO\CRQLGPÉOd pRTQ
LGFPQH½\QXÅUÉVø60U|F½NMQXQWUKIPCNK\CEÉUVCXWCHWPMêPQUVK
8ÉEGRÏNQXÙ UXQFKê RįGRøVÉ %JT½PÉ \CįÉ\GPÉ C
URQVįGDKêG RįKRQLGPÅ M| PCR½LGEÉ UÉVK PÉ\MÅJQ
PCRøVÉ RįGF RįGRøVÉO +PUVCNWLG UG PC TQ\JTCPÉEJ.2< Bs
-QORNGVPø \CRQLGP½ LGFPQVMC U| FXQWFÉNPQW
MQPUVTWMEÉ \½MNCFPÉ FÉN C XÙOøPPÙ QEJTCPPÙ
OQFWN LGRįK\RŃUQDGPCM|OQPV½zKX|TQ\X½FøêÉEJU|NKwVQW65
1EJTOQFWN[LUQWQUC\GP[XÙMQPPÙOKXCTKUVQT[<P1CRQLKUVMQW\CRQLGPQWFQUÅTKG
8[UQMÙ UVWRGĢ DG\RGêPQUVK LG \CLKwVøP QFRQLQXCEÉO\CįÉ\GPÉOd6JGTOQ&[PCOKE%QPVTQNp
U|FXQLKVQWMQPVTQNQW
5XQFKêGRįGRøVÉLUQWGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQX½P[UQUVCVPÉOKUXQFKêKįCF[4GF.KPG

-įÉzQXÅUXQTM[UGUVįGFQXQWFGUVKêMQWRTQMTWJQXÙCR½UMQXÙXQFKêUGwÉįMQWFQOORTQ
URQLGPCF\GOÉCX\GOK
7OQzĢWLÉMįÉzQXÅC6URQLGPÉXQFKêŃ
/CVGTK½NUXQTM[XêGVPøOCVGTK½NWwTQWDŃCOCVKELGPGTG\ 8# 

V[R

MCVê

DSE M 1 242



V[R

MCVê

DSE M 1 242 FM



DG M TN 275 FM



0QXKPMC

$.+6<&7%614®:6:67\½MNCFPÉFÉN
<½MNCFPÉFÉNLGRTQUVQTQXøXGNOKÖURQTP½RÏNQX½ RTQ  R½T[ zKN PGDQ  XQFKêG  RTŃEJQ\É
UXQTMCWTêGP½MWEJ[EGPÉQEJTCPOQFWNWCPKz
D[RįKVQOFQwNQMRįGTWwGPÉUKIP½NW+PUVCNWLG
UG PC OQPV½zPÉ NKwVW WEJ[EGPÉ PC NKwVø UNQWzÉ
\½TQXGĢLCMQW\GOPøPÉ

V[R

MCVê

-įÉzQXÅUXQTM[



8QFKê*8+ ®+++
X|RQFRŃTPÅVTWDEGU|LÉOCEÉOJTQVGO
1RVKEM[RįK\RŃUQDGP½UGUVCXCUXQFKêGO*8+®
MVGT½ O½ OKPKO½NPÉ RNQEJW X[UVCXGPQW RQT[XŃOXøVTW
8QFKê*8+®+++LGWNQzGPWXPKVįRQFRŃTPÅVTWDM[MVGT½LGFQRNPøPCQ|URGEK½NPÉW\½XøTCLÉOCEÉJTQV´OO.OO
&ÅNMWXQFKêG*8+®N++LGOQzPÅ\MT½VKVFNGRQVįGD[ OKPFQF½XCP½FÅNMCLGO 
7RQ\QTPøPÉ
,GNKMQzUGLGFP½Q\CM½\MQXQWXÙTQDWLGRQ\FøLwÉ XÙOøPCOQzPQUV XT½EGPÉ QFGDTCPÅJQ
XQFKêGX[NQWêGPC
V[R

MCVê

5GUVCXCUEGNMXÙwMQWO



$:6/.$&*(QEJTCPPÙOQFWN
/QFWN MQODKPQXCPÅJQ UXQFKêG U êKRGO .KHG%JGEM®EJT½PÉR½T[zKNPGW\GOPøPÙEJX[UQMQHTGMXGPêPÉEJUDøTPKEQXÙEJU[UVÅOŃC\CįÉ\GPÉRTQRįGPQUXKFGQUKIP½NW
6įÉFCUXQFKêGQEJTCPPÙÖêKPGMM
V[R

MCVê

BXT BAS



BXT ML4 BD HF 24



-QORNGVPÉPCDÉFMW&'*0 5²*0'C|FCNwÉVGEJPKEMÅKPHQTOCEG
PCNG\PGVGXMQORNGVPÉEJMCVCNQ\ÉEJ'$C7'XVKUMQRKUGEJOQPV½zPÉEJP½XQFGEJCPCYYYFGJPE\
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1EJTCPCVGEJPQNQIKEMÙEJ\CįÉ\GPÉ
RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO

-QPEGREG\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGO.2<

1EJTCPC VGEJPQNQIKEMÙEJ \CįÉ\GPÉ RįGF DNGUMGO C RįGRøVÉO /CZKO½NPÉ
DG\RGêPQUVX[UQM½URQNGJNKXQUVCRTQXQ\WUEJQRPQUVXMCzFÅOQMCOzKMW
#D[D[NQOQzPÅURNPKVV[VQRQzCFCXM[OWUÉDÙVVGEJPQNQIKEMÅRTQEGU[OCZKO½NPÉO\RŃUQDGOMQPVTQNQX½P[CEÉNGPøįÉ\GP[CVQPGLGPXPQTO½NPÉO
RTQXQ\WCNGKRįKDQWįM½EJCUNQzKVÙEJRįGEJQFQXÙEJUVCXGEJXPCR½LGEÉUÉVK
VGF[XUKVWCEÉEJMF[GZKUVWLGX[UQMÅTK\KMQKPFWMEGRįGRøVÉFQEJT½PøPÙEJ
\CįÉ\GPÉ
8GFNGVGEJPQNQIKEMÙEJ\CįÉ\GPÉLGVįGDCTQXPøz\CLKUVKVKXGwMGTQW\CDG\RGêQXCEÉ VGEJPKMW QF JN½UKêŃ RQz½TŃ JN½UKêŃ ÖPKMW RN[PW RQ êKFNC RQJ[DW
C|PQW\QX½QUXøVNGPÉXêGVPøQFXøVT½XCEÉEJU[UVÅOŃ
8T½OEKVøEJVQQRCVįGPÉUGWRNCVPÉXGwMGTÅRQUVWR[CRTKPEKR[LGzXGFQW
M|FŃUNGFPÅOWCRNKMQX½PÉMQPEGREG\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGOXêGV
PøUVCPQXGPÉTK\KMCOCPCIGOGPVW52/
2TQFQUCzGPÉGHGMVKXPÉEJP½MNCFŃCÖêKPPÅJQU[UVÅOWQEJTCP[D[OøNDÙV
RTQXGFGPP½XTJU[UVÅOWQEJTCP[RTQXPKVįPÉU[UVÅO[DøJGORTQLGMVQX½PÉ
UVCXD[ C RįGF XÙUVCXDQW 6QVQ WOQzĢWLG QRVKOCNK\CEK RQWzKVÉ P½JQFPÙEJ
UQWê½UVÉUVCXD[CXÙDøTPGLNGRwÉJQMQORTQOKUPÉJQįGwGPÉRTQWNQzGPÉMCDGNŃCWOÉUVøPÉ\CįÉ\GPÉ
2TQFQFCVGêPQWOQPV½zXGUV½XCLÉEÉEJUVCXD½EJLUQWXwGQDGEPøP½MNCF[
PC5/2X[wwÉPGzP½MNCF[XPQXÙEJUVCXD½EJ#XwCMKPXGUVKêPÉP½MNCF[LG
OQzPQ UPÉzKV PC OKPKOWO XJQFPÙO XÙDøTGO .2< C RQWzKVÉO GZKUVWLÉEÉEJ
KPUVCNCEÉPGDQLGLKEJÖRTCXQW
¶êKPPÅQEJTCP[OŃzGDÙVFQUCzGPQRQW\G
LUQWNKQEJTCPP½QRCVįGPÉPCXTzGPCQFDQTPÉMGOXQEJTCPøRįGFDNGUMGO
LGNK\CLKwVøPCFQDT½MQQTFKPCEGOG\KTŃ\PÙOKQFDQTPÉM[TŃ\PÙEJRTQHGUÉ
\CRQLGPÙOKFQUVCXD[DWFQX[C52/ PCRįUVCXGDPÉOKCGNGMVTQKPzGPÙT[ 
LGNKRNPøPRN½POCPCIGOGPVW

–
–

–

8ÙDøTUQWê½UVÉ
6GEJPQNQIKEM½\CįÉ\GPÉêCUVQRTCEWLÉUN½VMCOKMVGTÅLUQWLGFQXCVÅFT½zFKXÅ
CPGDG\RGêPÅzKXQVPÉOWRTQUVįGFÉCOCPKRWNCEGUPKOKRįGFUVCXWLGFCNwÉ
OÉTWTK\KMC5PÉzGPÉVøEJVQTK\KMN\GFQU½JPQWVTŃ\PÙOK\RŃUQD[CRTQUVįGFM[,GFPÉO\PKEJLGXÙDøTXJQFPÙEJUQWê½UVÉLGLKEJzMQPUVTWMEGêKRTQXGFGPÉOWUÉQFRQXÉFCVRįGFRQMN½FCPÅOWPCUC\GPÉ
5RQNGJNKXÙOXQFÉVMGORįKXÙDøTWUQWê½UVÉQEJTCP[LGEGTVKƂMCEGXÙTQDMŃ
RQFNGUXøVQXÙEJCGXTQRUMÙEJUVCPFCTFŃ
<PCêMC &'*0 TGRTG\GPVWLG FNQWJQNGVÅ \MWwGPQUVK U XÙXQLGO C X[UQMQW
MXCNKVWCURQNGJNKXQUVXÙTQDMŃRQVįGDPQWM\CLKwVøPÉRQVįGDPÅDG\RGêPQUVK
VGEJPQNQIKEMÙEJ\CįÉ\GPÉXQD[êGLPÅORTQUVįGFÉCXRTQUVįGFÉ'Z
8ÙTQDM[ &'*0 LUQW VGUVQX½P[ C EGTVKƂMQX½P[ RQFNG UQWDQTW PQTGO
'0|  XÙTQDM[ FQ RTQUVįGFÉ 'Z QDFTzGN[ EGTVKƂM½V[ #6': (+5%1
C|+'%'Z

&GƂPKEG\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGORQFNGé50'0
8PøLwÉ\ÏP[.2<
.2<


2TQUVQTQJTQzGPÙPGVNWOGPÙOGNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGODNGUMW
a RNPÙOKPGDQFÉNêÉOKDNGUMQXÙOKRTQWF[
.2<UGFøNÉPC

.2<A

2TQUVQTQJTQzGPÙRįÉOÙOÖFGTGODNGUMWCLGJQPGVNWOGPÙOGNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGO+PUVCNCEGWXPKVįDWFQX[OQJQWDÙV\CVÉzGP[RNPÙODNGUMQXÙORTQWFGO

.2< B

2TQUVQTEJT½PøPÙRįÉOÙOÖFGTGODNGUMWCNGQJTQzGPÙLGJQPGVNWOGPÙOGNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGO+PUVCNCEGWXPKVįDWFQX[OQJQWDÙV\CVÉzGP[FÉNêÉOKDNGUMQXÙOKRTQWF[

8PKVįPÉ\ÏP[.2< 2TQUVQT[EJT½PøPÅRįGFRįÉOÙOÖFGTGODNGUMW
.2<

2TQUVQTXGMVGTÅOUGOŃzGKORWN\PÉRTQWFTQ\FøNKV FQ PøMQNKMC
XøVXÉCRįGUK\QNWLÉEÉTQ\JTCPÉCPGDQURQOQEÉUXQFKêŃ52&QOG\KV
LGJQ XGNKMQUV 'NGMVTQOCIPGVKEMÅ RQNG DNGUMW OŃzG DÙV VNWOGPQ
RTQUVQTQXÙOUVÉPøPÉO

.2< … P 2TQUVQT[XGMVGTÙEJUGOQJQWKORWN\PÉRTQWF[F½NGFøNKVFQPøMQNKMCXøVXÉCRįGUK\QNWLÉEÉTQ\JTCPÉCPGDQURQOQEÉUXQFKêŃ52&
N\GF½NGQOG\QXCVLGLKEJXGNKMQUV'NGMVTQOCIPGVKEM½RQNGDNGUMW
OQJQWDÙVF½NGVNWOGPCRTQUVQTQXÙOUVÉPøPÉO

<PCêGPÉRįGRøĹQXÙEJQEJTCP52&

=

SPD T1

=

SPD T1

=

SPD T2

=

SPD T2

*75



UXQFKêDNGUMQXÙEJRTQWFŃMQODKPQXCPÙUXQFKê
RTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMW
UXQFKêRįGRøVÉ
RTQNQM½NPÉX[TQXP½PÉDNGUMŃ

JNCXPÉW\GOĢQXCEÉUDøTPKEG
OŃzGDÙVVQVQzP½U|JNCXPÉGMXKRQVGPEK½NPÉRįÉRQLPKEÉ*'2
PGDQJNCXPÉQEJTCPPQWRįÉRQLPKEÉ*12

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části

SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč

35

DEHN chrání.
Bulletin IP ILPC 2014

1EJTCPCDKQRN[PQXÙEJUVCPKERįGFDNGUMGO

1EJTCPCDKQRN[PQXÙEJUVCPKE
RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
$KQOCUC RįGFUVCXWLG XÙ\PCOPÙ \FTQL QDPQXKVGNPÅ GPGTIKG LGJQz XÙ\PCO
PGWUV½NGTQUVG
2TQXQ\DKQRN[PQXÙEJUVCPKEX[zCFWLG\CLKwVøPÉDG\RGêPQUVK\CįÉ\GPÉCVGF[
K|QEJTCPWRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO8GUVCPKEÉEJUGOWUÉRQêÉVCVUOQzPÙO
XÙUM[VGO XÙDWwPÅ UOøUK DKQRN[PW C X\FWEJW LG PWVPÅ \CįCFKV RN[PQLGO
C|HGTOGPVQTOG\K\CįÉ\GPÉURTQUVįGFÉO'Z
0½XTJCRTQXQ\VøEJVQ\CįÉ\GPÉUGįÉFÉ\XN½wVPÉOKRįGFRKU[CRTQVQRTQXGFGPÉ
QEJTCP[RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉOLKOOWUÉDÙVRįK\RŃUQDGPQ

2įÉMNCF[QEJTCP[QDLGMVŃDKQRN[PQXÅUVCPKEG
$25UKVWCEG

LPZ 0A

2QzCFCXM[ PC QEJTCPW RįGF DNGUMGO LUQW \RTCEQX½P[ X RįÉNQ\G &
PQTO[é50'0
$KQRN[PQXÅUVCPKEGD[OøN[DÙVEJT½PøP[QFF½NGPÙOJTQOQUXQFGO\GLOÅPC PGN\GNK X[NQWêKV PGDG\RGêÉ X\PKMW PGDG\RGêPÙEJ LKUMįGPÉ PC UV[êPÙEJ
OÉUVGEJPGDQXOÉUVGEJRįKDNÉzGPÉGNGMVTKEM[XQFKXÙEJMQXQXÙEJMQPUVTWMEÉ
2įKP½XTJWQEJTCP[RįGFDNGUMGOUGXGNOKêCUVQX[WzÉX½OGVQF[XC
NÉEÉUGMQWNG&ŃNGzKVÅLGCD[XwGEJP[ê½UVKDKQRN[PQXÅUVCPKEGD[N[
XQEJTCPPÅORTQUVQTWX[VXQįGPÅJQQFF½NGPÙOJTQOQUXQFGO
0CQEJTCPWDKQRN[PQXÙEJUVCPKEPCDÉ\ÉƂTOC&'*0 5²*0'XRTCZKQUXøFêGPÅU[UVÅO[QFF½NGPÙEJJTQOQUXQFŃ
– U[UVÅO&'*0KUQ%QODK
– U[UVÅO LÉOCEÉEJ UVQz½TŃ U DGVQPQXÙOK \½XKVQXÙOK \½MNCF[ PGDQ XQNPø
UVQLÉEÉUVQz½T[UGUVQLCP[DG\\½MNCFŃ
– U[UVÅOUXQFKêGO*8+®

průvěs valící se koule o poloměru r

$25UKVWCEG
1EJTCPCHGTOGPVQTWRQOQEÉU[UVÅOW&'*0KUQ%QODK
1DLGMVHGTOGPVQTWLGRįGFRįÉOÙOÖFGTGODNGUMWEJT½PøPQFF½NGPÙOMNGEQXÙO JTQOQUXQFGO +\QNCêPÉ ê½UVK UVQz½TŃ C X\RøT \CLKwĹWLÉ FQFTzQX½PÉ
FQUVCVGêPÅ X\F½NG
PQUVKdUpOG\KLÉOC
EÉOK C UXQFQXÙO
XGFGPÉO C XPøLwÉO
RN½wVøOEJT½PøPÅJQ
HGTOGPVQTWCVÉOJQ
GNGMVTKEM[ K\QNWLÉ QF
LGJQ XQFKXÙEJ MQPUVTWMEÉ

zóna Ex 2

$25UKVWCEG

$25UKVWCEG
1EJTCPCHGTOGPVQTWRQOQEÉVGNGUMQRKEMÙEJUVQz½TŃ
LPZ 0A

průvěs valící se koule o poloměru r

zóna Ex 2

$25UKVWCEG

LPZ 0A

průvěs valící se koule o poloměru r

zóna Ex 2

HUS/EP

HUS/EP

2Q\PRQNQOøTXCNÉEÉUGMQWNGTLG\½XKUNÙPCUVCPQXGPÅVįÉFø.25

1DLGMV HGTOGPVQTW LG RįGF RįÉOÙO ÖFGTGO DNGUMW EJT½PøP QFF½NGPÙO
V[êQXÙOUVQz½TQXÙOJTQOQUXQFGO1EGNQXÅVGNGUMQRKEMÅUVQz½T[LUQWQF
EJT½PøPÅJQHGTOGPVQTWX\F½NGP[XFQUVCVGêPÅX\F½NGPQUVKdUp1EJTCPPÙ
RTQUVQT X[VXQįGPÙ
\| XJQFPø TQ\OÉUVøPÙEJ UVQz½TŃ RQMTÙX½ TQ\U½JNÅ RNQEJ[
U| EJT½PøPÙOK QDLGMV[ 6GNGUMQRKEMÅ
UNQWR[ UG| KPUVCNWLÉ
RįÉOQ FQ TQUVNÅ \GOKP[ \½MNCF[ LÉOCEÉEJ UVQz½TŃ LUQW
DWì \½XKVQXÅ PGDQ
DGVQPQXÅ

$25UKVWCEG
1EJTCPCHGTOGPVQTWRQOQEÉQFF½NGPÅJQJTQOQUXQFW*8+ ®
1DLGMVHGTOGPVQTWLGRįGFRįÉOÙOÖFGTGODNGUMWEJT½PøPQFF½NGPÙOJTQOQUXQFGOU|XQFKêK*8+®7LÉOCEÉEJXGFGPÉCUXQFŃUXQFKêGO*8+ ®PGPÉ
PWVPÅFQFTzQXCVFQUVCVGêPQWX\F½NGPQUVQFMQXQXÙEJCGNGMVTKEMÙEJê½UVÉ
8QFKê*8+®O½EJCTCMVGTMQCZK½NPÉJQMCDGNW,GJQMQPUVTWMEKVXQįÉOøFøP½
zÉNC Q RTŃįG\W  OO2 C VNWUVQUVøPPÙ K\QNCêPÉ OCVGTK½N QFQNPÙ RTQVK X[UQMÅOWPCRøVÉ/øįGPÉ RTQM½\CNC zG
GNGMVTKEM½ RGXPQUV
XQFKêG*8+®QFRQXÉF½FQUVCVGêPÅX\F½NGPQUVK U| | | O
XG X\FWEJW  PGDQ
U|||O XRGXPÅO
OCVGTK½NW CVÉO\CLKwĹWLG FQFTzQX½PÉ
FQUVCVGêPÅ X\F½NGPQUVK JQ GNGMVTKEM[
K\QNWLÉ QF LGJQ XQFKXÙEJMQPUVTWMEÉ
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7\GOPøPÉCX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃDKQRN[PQXÅUVCPKEG
5[UVÅO X[TQXP½PÉ RQVGPEK½NŃ RįK ÖêKPMW DNGUMW LG KPUVCNQX½P PC
MCzFÅOVGEJPQNQIKEMÅO\CįÉ\GPÉ1DLGMV[DKQRN[PQXÅUVCPKEGOCLÉ
XNCUVPÉW\GOĢQXCEÉUQWUVCX[LGLKEJRQVGPEK½N[UGOQJQWX\½LGOPø
NKwKV
1DLGMV[$25LUQWRTQRQLGP[PCR½LGEÉOKCKPHQTOCêPøVGEJPKEMÙOKMCDGN[
RQ LGLKEJz UVÉPøPÉ OQJQW VÅEV X[TQXP½XCEÉ RTQWF[ MVGTÅ TWwÉ C GNGMVTKEM[
\CVøzWLÉKPUVCNQXCP½VGEJPQNQIKEM½\CįÉ\GPÉ2TQRQLGPÉOXwGEJW\GOĢQXCEÉEJUQWUVCXFQLGFPÅUGQOG\ÉX\PKMPGDG\RGêPÙEJRQVGPEK½NQXÙEJTQ\FÉNŃ
C|VÉOKMQOG\GPÉTQ\FÉNQXÙEJRTQWFŃPGLGPRįKRįÉOÙEJÖFGTGEJDNGUMW
,CMQJQURQF½TPÅįGwGPÉUGQUXøFêKNQOįÉzQXÅWURQį½F½PÉW\GOPøPÉQ|XGNKMQUVK QMC  Z  O %JGOKEM[ CITGUÉXPÉ DKQOCUC X[zCFWLG W\GOPøPÉ
\|MQTQ\KX\FQTPÅQEGNK8#
1UC\GPÉ
 R½UGMZOOPGTG\8#MCVê|
 MįÉzQX½UXQTMCPGTG\8#MCVê

2įÉMNCFURQNGêPÅW\GOĢQXCEÉUQWUVCX[DKQRN[PQXÅUVCPKEG $25
velín / strojovna - generátorovna

rozvodna nn/vn
měření výstupní energie
dodávané do sítě
(diferenční elektroměr)

referenční
měření

řídicí systém
/ovládání

3x
20kV
HUS

HUS

plynojem

silo
s biomasou

nádrž
s vodou

předjímka

 GMXKRQVGPEK½NPÉRįÉRQLPKEG+PFWUVTKGPGTG\8#MCVê
 W\GOĢQXCEÉRįÉXQF[FT½VPGTG\8#FOOMCVê|

fermentor

dofermentor

2Q\P5RQLGX|\GOKLGVįGDCQwGVįKVCPVKMQTQ\PÉR½UMQW

1EJTCPCDKQRN[PQXÅUVCPKEGRįGFRįGRøVÉO
8[UQMÅ URQNGJNKXQUVK C RTQXQ\WUEJQRPQUVK \CįÉ\GPÉ K RįK RįÉOÙEJ ÖFGTGEJ
DNGUMWUGFQU½JPGRQW\GVGJF[DWFGNKJTQOQUXQFFQRNPøPU[UVÅO[GPGTIGVKEM[\MQQTFKPQXCPÙEJUXQFKêŃ

5EJÅOCIGPGT½VQTQXP[CXNCUVPÉURQVįGD[DKQRN[PQXÅUVCPKEG

22 kV; 3 ~ 50 Hz

8|QDXQFGEJXNCUVPÉURQVįGD[CPCR½LGPÉRQJQPŃVGEJPQNQIKEMÙEJ\CįÉ\GPÉ
DKQRN[PQXÅ UVCPKEG C XPKVįPÉEJ QDXQFŃ MQIGPGTCêPÉ LGFPQVM[ UG KPUVCNWLÉ
UXQFKêGQUXøFêGPÅįCF[4GF.KPG
8|TQ\XQFGEJKPHQTOCêPøVGEJPKEMÅUÉVøUGKPUVCNWLÉUXQFKêGQUXøFêGPÅįCF[
;GNNQY.KPG,UQWNKêKFNCPGDQRQJQP[KPUVCNQX½P[X|RTQUVįGFÉ'ZOWUÉDÙV
\CįÉ\GPÉKUXQFKêGX|LKUMTQXøDG\RGêPÅORTQXGFGPÉ'Z K 

3
3

3

3

3

3

3
3

1UC\GPÉ
 &'*0XGPVKN®/60%(/
 MCVêGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQXCPÙMQODKPQXCPÙUXQFKê






3
3

Z

4

4

3

3

4

Z&'*0DNQE/|(/
MCVêGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQXCPÙMQODKPQXCPÙUXQFKê
CNVGTPCVKXPø
&'*0DNQE/CZK0*|
MCVêGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQXCPÙMQODKPQXCPÙDNGUMQXÙEJRTQWFŃ

4
Z

3

≤ 125 A

 CNVGTPCVKXPø
 Z&'*0DNQE/CZK|5
 MCVêGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQXCPÙMQODKPQXCPÙDNGUMQXÙEJRTQWFŃ

3

3

3

odpojovač
generátoru

3

G

 CNVGTPCVKXPø
 &'*0XGPVKN®/60%(/
 MCVêGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQXCPÙMQODKPQXCPÙUXQFKê






Zařízení vlastní spotřeby

5EJÅOCU[UVÅOW/C4CF½NMQXÅJQOøįGPÉDKQRN[PQXÅUVCPKEG

velín BPS

 &'*0TCRKF®.5#
 MCVê  
 -QODKPQXCPÙUXQFKêX|RTQXGFGPÉRTQ\½įG\QXÅUXQTMQXPKEGU[UVÅOW.5#RTQR½TŃzKN
 $NKV\FWEVQT ®:6/.$'*(5
 MCVê 
 -QODKPQXCPÙUXQFKêU|êKRGO.KHG%JGEM®RTQzÉN[XGFGPÉUXHTQ\JTCPÉO

multiplexní
ústředna

$NKV\FWEVQT ®:6/.$&
MCVê 
-QODKPQXCPÙUXQFKêU|.KHG%JGEM®X|LKUMTQXøDG\RGêPÅORTQXGFGPÉ
RTQR½T[OøįKEÉEJXGFGPÉCUDøTPKEQXÙEJQDXQFŃ






&'*0RKRG/&':/
MCVê|
-CDGNQX½RTŃEJQFMCUGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQXCPÙOFXQWUVWRĢQXÙOUXQFKêGORįGRøVÉ
XLKUMTQXøDG\RGêPÅORTQXGFGPÉRTQLKUMTQXøDG\RGêPÅOøįKEÉQDXQF[CUDøTPKEG

ISDN
/PBX

TQ\X½Føê/C4
NTBA

 &'*0RCVEJ
 MCVê|
 2TQRQLQXCEÉMCDGNUKPVGITQXCPQWRįGRøĹQXQWQEJTCPQW%CV





3

Zařízení generátorovny

&'*0IWCTF®/605(/
MCVêGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQXCPÙUXQFKêRįGRøVÉ
CNVGTPCVKXPø
&'*0IWCTF®/605%+(/
MCVêGPGTIGVKEM[\MQQTFKPQXCPÙUXQFKêRįGRøVÉU|KPVGITQXCPÙORįGFLKwVøPÉO

1UC\GPÉ
 $NKV\FWEVQT ®:6/.$&
 MCVê 
 -QODKPQXCPÙUXQFKêU|êKRGO.KHG%JGEM®RTQR½TzKNXGFGPÉU[OGVTKEMÅJQTQ\JTCPÉ
 U|ICNXCPKEMÙOQFFøNGPÉO

≤ 315 A

M
5

NT

koncová
uživatelská
linka

signál
Profi BUS
PA Ex(i)

signál
Profi BUS
DP

APL
NT

HUS

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části
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zCFWLÉEÉUNQzKVÅVGEJPKEMÅX[DCXGPÉ2QTWEJCVGEJPQNQIKEMÙEJ\CįÉ\GPÉé18
OŃzGQJTQ\KVzKXQVPÉRTQUVįGFÉ6GEJPQNQIKEM½\CįÉ\GPÉLUQWQJTQzGPCRįGRøVÉOKMVGT½UGKPFWMWLÉFQPCR½LGEÉEJXGFGPÉCFQXGFGPÉU[UVÅOŃOøįGPÉ
CTGIWNCEGVGEJPQNQIKEMÙEJRTQEGUŃ

1EJTCPCêKUVKêM[QFRCFPÉEJXQFé18
RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
2įGRøVÉPGRįÉ\PKXøQXNKXĢWLÉVGEJPQNQIKEMÅRTQEGU[
éKUVKêM[ QFRCFPÉEJ XQF RįGFUVCXWLÉ UNQzKVÙ įGVø\GE PCX\½LGO PCXC\WLÉEÉEJ
VGEJPQNQIKEMÙEJRTQEGUŃX|T½OEKMVGTÅJQUG\G\PGêKwVøPÅQFRCFPÉXQF[
\ÉUM½X½QRøVRKVP½XQFC

8[UQM½OÉTCRTQRQLGPÉLGFPQVNKXÙEJê½UVÉVGEJPQNQIKEMÙEJ\CįÉ\GPÉWUPCFĢWLG KPFWMEK RįGRøVÉ C wÉįGPÉ RQTWEJQXÙEJ KORWN\Ń 0GDG\RGêP½ RįGRøVÉ
OQJQWX\PKMCVPGLGPRįKDQWįM½EJRįKRįÉOÙEJDNÉ\MÙEJKX\F½NGPÙEJÖFGTGEJDNGUMWCNGRįK\CRÉP½PÉêKQFRQLQX½PÉXGNMÙEJGNGMVTKEMÙEJ\½VøzÉ

-|įÉ\GPÉVGEJPQNQIKGé18UGX[WzÉXCLÉTŃ\PÅRQUVWR[OøįGPÉCCPCNÙ\[X[
2įGJNGFQXÅUEJÅOCé18
situace 2
situace 1

česle,
hrubé
předčištění

nádrž na dešťovou vodu

230 V ~
čerpací stanice
4-20 mA Ex (i)
4-20 mA
dálková signalizace
230 V ~
situace 5

provzdušnění / lapač písku

situace 6

situace 3
4-20 mA

230 V ~

nádrž na fekálie

velín ČOV

primární
usazovací
nádrž

Profibus-PA

230 V ~

situace 4

odtok

sekundární
usazovací
nádrž

8[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃCW\GOĢQXCEÉUQWUVCX[é18

Profibus-DP

nádrž
na čiřidlo

aktivační nádrž,
nitrifikace / denitrifikace

1EJTCPCé18RįGFDNGUMGO

5[UVÅO X[TQXP½PÉ RQVGPEK½NŃ RįK ÖêKPMW DNGUMW LG KPUVCNQX½P PC
MCzFÅOVGEJPQNQIKEMÅO\CįÉ\GPÉCPCDWFQXøé18

-QORNGZPÉVGEJPQNQIKEM½\CįÉ\GPÉé18X[zCFWLÉMQORNGZPÉįGwGPÉ
QEJTCP[RįGFDNGUMGORįK\RŃUQDGP½LGFPQVNKXÙOQDLGMVŃO

8\½LGOPÙORTQRQLGPÉOVøEJVQU[UVÅOŃFQLGFPQVPÅOįÉzQXÅW\GOĢQXCEÉUQWUVCX[FQLFGMGUPÉzGPÉ\CVÉzGPÉPCR½LGEÉEJCKPHQTOCêPøVGEJPKEMÙEJ
MCDGNŃFÉNêÉOKDNGUMQXÙOKCX[TQXP½XCEÉOKRTQWF[

8[JPÉXCEÉCCMVKXCêPÉP½FTzGé18D[OøN[DÙVEJT½PøP[QFF½NGPÙOJTQOQUXQFGO \GLOÅPC PGN\GNK X[NQWêKV PGDG\RGêÉ X\PKMW PGDG\RGêPÙEJ
LKUMįGPÉPCUV[êPÙEJOÉUVGEJPGDQX|OÉUVGEJRįKDNÉzGPÉGNGMVTKEM[XQFKXÙEJ
MQXQXÙEJMQPUVTWMEÉ

,CMQJQURQF½TPÅįGwGPÉUGQUXøFêKNQOįÉzQXÅWURQį½F½PÉW\GOPøPÉQ|XGNKMQUVKQMCZO%JGOKEM[CITGUÉXPÉQFRCFPÉMCN[X[zCFWLÉW\GOPøPÉ
C|URQLG\|MQTQ\KX\FQTPÅQEGNK8#
2įÉMNCFRNQwPÅOįÉzQXÅW\GOĢQXCEÉUQWUVCX[é18

7TQ\U½JNÙEJXCPPCêKUVøPÉXQF[UGWRNCVPÉLÉOCEÉUVQz½T[CFŃUNGFPÅX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMW
8GNÉPCêGTRCEÉUVCPKEGOQJQWDÙVEJT½PøP[OįÉzQXQWUQWUVCXQW2įKOQPV½zKLGVįGDCFŃUNGFPøFQFTzQXCVX[RQêVGPQWFQUVCVGêPQWX\F½NGPQUVU
2įK P½XTJW QEJTCP[ RįGF DNGUMGO UG XGNOK êCUVQ X[WzÉX½ OGVQF[
XCNÉEÉUGMQWNG&ŃNGzKVÅLGCD[XwGEJP[ê½UVKêKUVKêM[D[N[X|QEJTCP
PÅORTQUVQTWX[VXQįGPÅJQJTQOQUXQFGO






0CQEJTCPWêKUVKEÉEJUVCPKEPCDÉ\ÉƂTOC&'*0 5²*0'X|RTCZKQUXøFêGPÅU[UVÅO[MNCUKEMÙEJKQFF½NGPÙEJJTQOQUXQFŃ&'*0KUQ%QODK a JTQ
OQUXQF[U|XQFKêGO*8+ ®


1UC\GPÉ
 R½UGMZOOPGTG\8#MCVê|
 MįÉzQX½UXQTMCPGTG\8#MCVê
 GMXKRQVGPEK½NPÉRįÉRQLPKEG+PFWUVTKGPGTG\8#MCVê
 W\GOĢQXCEÉRįÉXQF[FT½VPGTG\8#FOOMCVê|
2Q\P5RQLGX|\GOKLGVįGDCQwGVįKVCPVKMQTQ\PÉR½UMQW
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é18UKVWCEG
1EJTCPC RįGF DNGUMGO C RįGRøVÉO RTQ OøįGPÉ UVCXW JNCFKP[ PC
X\F½NGPÅP½FTzKPCFGwĹQXQWXQFW

RįKXGFGPQRįÉOQ\|FKUVTKDWêPÉUÉVøGPGTIGVKEMÅURQNGêPQUVK
0CXGFGPÉEJPCR½LGEÉEJCFCVQXÙEJTQ\XQFŃLUQWKPUVCNQX½P[MQODKPQXCPÅUXQFKêG UXQFKêGDNGUMQXÙEJRTQWFŃCRįGRøVÉ UQEJTCPPQWÖTQXPÉ
XJQFPQWRTQMQPEQX½\CįÉ\GPÉCOCNÙOKRTQUVQTQXÙOKP½TQM[

5VÉPøPÉ MT½VMÙEJ XGFGPÉ OG\K RįGXQFPÉMGO C WNVTC\XWMQXÙOK êKFN[ LG
W\GOPøPQPCQDQWUVTCP½EJ0COøįGPÅJQFPQV[LUQWPCXGNÉPé18RįGP½wGP[RTQUVįGFPKEVXÉOXGFGPÉF½NMQXÅJQOøįGPÉ0CR½LGPÉ\GUÉVøPPLG
PCR½LGPÉ8`
UQWUVCXC60

UVCXJNCFKP[
OPQzUVXÉ

PCR½LGPÉ8`
UQWUVCXC60




LPZ 1

L
0

LPZ 1

2

UVÉPøPÅ
XGFGPÉ
êKFNC

.2<A

1UC\GPÉUXQFKêK
Z$.+6<&7%614®:6/.$&
MCVê 
PGDQ
Z$.+6<&7%614®:67/.$&5
MCVê
Z&'*0XGPVKN®/662(/
MCVê
PGDQ
Z&'*0XGPVKN®/60(/
MCVê

8` 60
UKIP½N/C4

2

WNVTC\XWMQXÅ
OøįGPÉ
UVCXW

ZUXQTMCRTQQEJTCPPÙXQFKê5.-
MCVê
UKIP½N/C4

P½FTzPCFGwĹQXQWXQFW

é18UKVWCEG
1EJTCPCRįGFRįGRøVÉORTQU[UVÅOOøįGPÉRTŃVQMWQFRCFPÉXQF[
X|MCP½NW

NQXCEÉJQ\GUKNQXCêGXRTQXGFGPÉ'ZLGPCQDQWMQPEÉEJXGFGPÉFQRNPøPQ
UXQFKêGORįGRøVÉX|LKUMTQXøDG\RGêPÅORTQXGFGPÉ'Z K 

8GFGPÉUGUKIP½NGOO#CPCR½LGPÉPP OKOQ'Z CXGFGPÉUGUKIP½NGO|O#'Z K 

5KIPCNK\CêPÉXGFGPÉO#CPCR½LGEÉXGFGPÉ8
8 QD[êGLPÅO RTQUVįGFÉ LUQW EJT½PøPC UXQFKêK RįGRøVÉ X| DøzPÅO RTQXGFGPÉ

8RTQUVįGFÉ'ZLGUVÉPøPÉXGFGPÉOG\KRįGXQFPÉMGOCWNVTC\XWMQXÙOKêKFN[
PCQDQWUVTCP½EJW\GOPøPQ2TQUVQTQXÅQFFøNGPÉRįGXQFPÉMWC'ZQFFøPCR½LGPÉ8`
UQWUVCXC60

OPQzUVXÉ

PCR½LGPÉ8`
UQWUVCXC60




LPZ 1



LPZ 1

.2<B



L
0

2

XGNÉPé18

Z$.+6<&7%614®:6/.$&':
MCVê 
Z&'*0RKRG/&':/
MCVê

8` 60
O#

O#
'Z K

ZRTŃEJQFMC-85//5
MCVê
ZUXQTMCRTQQEJTCPPÙXQFKê5.-
MCVê|

WNVTC\XWMQXÅOøįGPÉ
O#'Z K
O#

UVÉPøPÅXGFGPÉêKFNC

RQVTWDÉ

é18UKVWCEG
1EJTCPCRįGFRįGRøVÉORTQU[UVÅOOøįGPÉR*CVGRNQV[

0CR½LGPÉPPLGRįKXGFGPQ\XGNÉPWé18

5VÉPøPÉXGFGPÉOG\KRįGXQFPÉMGOCGNGMVTQFQWPCJCFKEQXÅCTOCVWįGLG
PCQDQWMQPEÉEJW\GOPøPQ
PCR½LGPÉ8`
UQWUVCXC60

0CXGFGPÉOG\KXGNÉPGOCOøįKEÉOOÉUVGOUGKPUVCNWLÉUXQFKêGRįGRøVÉ
PCR½LGPÉ8`
UQWUVCXC60

2




2

LPZ 1

LPZ 1

.2<B
UVÉPøPÅ
XGFGPÉ
êKFNC

XGNÉPé18

Z&'*0IWCTF®/60(/
MCVê

*QFPQVCR*CVGRNQVCUGPCXGNÉPé18RįGP½wGLÉLCMQPG\½XKUNÅUKIP½N[
O#

XGFGPÉUGUKIP½NGOO#CPCR½LGPÉPP

OøįGPÉR*
VGRNQVC

1UC\GPÉUXQFKêK
Z$.+6<&7%614®:6/.$&5
MCVê 
PGDQ
Z$.+6<&7%614®:67/.$&5
MCVê 

8` 60

L
0

1UC\GPÉUXQFKêK
$.+6<&7%614®:6/.$&
MCVê 
PGDQ
$.+6<&7%614®:67/.$&
MCVê 
ZUXQTMCRTQQEJTCPPÙXQFKê5.-
MCVê
&'*0IWCTF®/60(/
MCVê

ZO#

2

2

GNGMVTQFCPCCTOCVWįG

ZO#

RįÉVQMFQRTKOWUC\QXCEÉP½FTzG
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é18UKVWCEG
1EJTCPCRįGFRįGRøVÉORTQU[UVÅOOøįGPÉRTŃVQMWXQF[

+PUVCNCEGUXQFKêŃRįGRøVÉFQTQ\X½FøêGWOÉUVøPÅJQX|DG\RTQUVįGFPÉDNÉ\MQUVKQFOøįÉEÉJQOÉUVC

5DøTPKEQXÅXGFGPÉ241(+$75&2CPCR½LGPÉPP
1EJTCPC OCIPGVKEM[ KPFWMêPÉJQ UPÉOCêG C PCR½LGEÉJQ XGFGPÉ  8
UQWUVCXC60 

5VÉPøPÉUDøTPKEQXÅJQXGFGPÉLGPWVPQW\GOPKVLCMWUPÉOCêGVCMWUXQFKêGRįGRøVÉJQFPQVCW\GOPøPÉOWUÉDÙVEQPGLPKzwÉ

PCR½LGPÉ8`
UQWUVCXC60

PCR½LGPÉ8`
UQWUVCXC60
2

OPQzUVXÉ

1UC\GPÉUXQFKêK
Z$.+6<&7%614®:6/.$&*(5
MCVê 
PGDQ
Z$.+6<&7%614®:67/.$&5
MCVê 

L
0

XGNÉPé18

ZUXQTMCRTQRįKRQLGPÉ
UVÉPøPÉ5#-$:6.4
MCVê

8` 60
UKIP½N2TQƂ$75&2

ZUXQTMCRTQQEJTCPPÙXQFKê5.-
MCVê

OCIPGVKEM[KPFWMêPÉUPÉOCê
2

Z&'*0IWCTF®/60(/
MCVê

UKIP½N2TQƂ$75&2

TGEKTMWNCêPÉRQVTWDÉ

é18UKVWCEG
1EJTCPCRįGFRįGRøVÉORTQU[UVÅOOøįGPÉUVCXWJNCFKP[
241(+$752#'Z K
5PÉOCêUVCXWJNCFKP[XRTQUVįGFÉ'ZLGUXGNÉPGOé18RTQRQLGPRTQUVįGFPKEVXÉOXGFGPÉ241(+$752#X|LKUMTQXøDG\RGêPÅORTQXGFGPÉ'Z K 'ZVGT-

PÉRįÉXQFGPGTIKGEJ[DÉCRTQVQUGQEJT½PÉRQW\GRįÉRQLPKEGMGUDøTPKEK
7UPÉOCêGLGXMQXQXÅUMįÉĢEGPCKPUVCNQX½PUXQFKêRįGRøVÉX\CLKwVøPÅO
RTQXGFGPÉ'Z K 5VÉPøPÉUDøTPKEQXÅJQXGFGPÉLGPWVPQW\GOPKVLCMWUPÉOCêGVCMUXQFKêGRįGRøVÉJQFPQVCQFRQTW\GOPøPÉOWUÉDÙVEQPGLPKzwÉ
1UC\GPÉUXQFKêK

UVCXJNCFKP[
OPQzUVXÉ

Z&'*0RKRG/&':/
MCVê
XGNÉPé18

ZRTŃEJQFMC
-85//5
MCVê
Z&'*0IWCTF®/60(/
MCVê

UKIP½N2TQƂ$752#

WNVTC\XWMQXÅOøįGPÉ
UVCXWJNCFKP[

UKIP½N2TQƂ$752#

P½FTzPCHGM½NKG

é18UKVWCEG
1EJTCPCXGNÉPWé18RįGFRįGRøVÉO

5XQFKêGLGVįGDCWURQį½FCVRįGJNGFPøCD[PGX\PKMCN[EJ[D[RįK\CRQLGPÉ

4Q\X½FøêU|įÉFKEÉLGFPQVMQW525
8GFGPÉOG\KLGFPQVNKXÙOK\CįÉ\GPÉOKLGPWVPQQUCFKVUVGLPÙOKUXQFKêKRįGRøVÉLCMQOCLÉRįKRQLGP½OøįKEÉOÉUVC0CXUVWRWFQTQ\X½FøêGUGW\GOPÉ
UVÉPøPÉRįKXGFGPÙEJXGFGPÉLGFPQVNKXÅzÉN[UGQUCFÉQFRQXÉFCLÉEÉOKUXQFKêK

,UQWNKUXQFKêGDNGUMQXÙEJRTQWFŃFQUÉVøPPKPUVCNQX½P[QFFøNGPøPCRį
XJNCXPÉOTQ\X½FøêKUVCêÉFQTQ\X½FøêŃKPUVCNQXCVRQW\GUXQFKêGRįGRøVÉ
&QMQPEGREGQEJTCP[RįGFDNGUMGOLGPWVPQ\CJTPQWVXPKVįPÉXGFGPÉXGNÉPWé18

napájení 230 V ~
(soustava TN)

TQ\X½Føê

napájení 230 V ~
(soustava TN)
L

LPZ 1
230 V ~ (TN)

N

LPZ 0B

1UC\GPÉUXQFKêK
Z$.+6<&7%614®:6/.$&*(5
MCVê  PGDQ
Z$.+6<&7%614®:67/.$&5
MCVê 
ZUXQTMCRTQRįKRQLUVÉPøPÉ5#-$:6.4
MCVê
Z$.+6<&7%614®/.$&*(':
MCVê 
Z$.+6<&7%614®:6/.$&':
MCVê 
Z$.+6<&7%614®:6/.$&
MCVê 

DP PA Ex 4 - 20 mA

UKIP½N2TQƂ$75 DP PA

Ex 4 - 20 mA

ZUXQTMCRTQQEJTCPPÙXQFKê5.-
MCVê
Z&'*0IWCTF®/60(/
MCVêPGDQ
Z&'*0IWCTF®/60(/
MCVê

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části
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a rozsáhlé technologické celky
1EJTCPCRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
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1EJTCPCTQRQXQFŃRN[PQXQFŃCTQ\U½JNÙEJVGEJPQ
NQIKEMÙEJEGNMŃRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO

5EJÅOCOįÉzQXÅW\GOĢQXCEÉUQWUVCX[X|TGIWNCêPÉUVCPKEK

regulační stanice

2TŃO[UNQXÅRQFPKM[XGNMQUMNCF[OCVGTK½NŃCUWTQXKPTQRQXQF[RN[PQXQF[
CVF QDLGMV[ U| TQ\U½JNÙO U[UVÅOGO VGEJPQNQIKEMÙEJ \CįÉ\GPÉ UQWUVCXQW
RQVTWDÉCP½FTzÉXêGVPøRQVįGDPÙEJTGIWNCêPÉEJUVCPKELUQWXGNOKQJTQzGP[
DNGUMGOCRįGRøVÉO2įÉêKPQWLGLKEJQJTQzGPÉLGXGNM½RNQEJCRQNQJCX|VGTÅPWXGNMÅOPQzUVXÉXQFKXÙEJMQPUVTWMEÉTQ\U½JNÙU[UVÅOMCDGNŃKPUVCNCEG
OQFGTPÉEJEKVNKXÙEJ\CįÉ\GPÉ/C4

HUS

0½MNCF[PCQEJTCPWRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉOPGLUQWUTQXPCVGNPÅ
U|P½MNCF[PC\RTQXQ\PøPÉVøEJVQ\CįÉ\GPÉCU|P½MNCF[PCQFUVTCPøPÉ
P½UNGFPÙEJwMQF

zóna Ex 2

-QPEGREG\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGO
LGLGFKPÅįGwGPÉQEJTCP[TQ\U½JNÙEJU[UVÅOŃCEGNMŃ
&GƂPKEG\ÏPQEJTCP[RįGFDNGUMGORQFNGé50'0
8PøLwÉ\ÏP[.2<
.2<



2TQUVQTQJTQzGPÙPGVNWOGPÙOGNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGODNGUMWCRNPÙOKPGDQFÉNêÉOKDNGUMQXÙOKRTQWF[.
.2<UGFøNÉPC

.2<A

2TQUVQT QJTQzGPÙ RįÉOÙO ÖFGTGO DNGUMW C LGJQ PGVNWOGPÙO
GNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGO+PUVCNCEGWXPKVįDWFQX[OQJQWDÙV
\CVÉzGP[RNPÙODNGUMQXÙORTQWFGO.

.2< B

2TQUVQT EJT½PøPÙ RįÉOÙO ÖFGTGO DNGUMW CNG QJTQzGPÙ LGJQ
PGVNWOGPÙOGNGMVTQOCIPGVKEMÙORQNGO+PUVCNCEGWXPKVįDWFQvyOQJQWDÙV\CVÉzGP[FÉNêÉOKDNGUMQXÙOKRTQWF[.

1UC\GPÉ



8PKVįPÉ\ÏP[.2< 2TQUVQT[EJT½PøPÅRįGFRįÉOÙOÖFGTGODNGUMW
.2<



2TQUVQT XG MVGTÅO UG OŃzG KORWN\PÉ RTQWF TQ\FøNKV FQ PøMQNKMC XøVXÉ C RįGU K\QNWLÉEÉ TQ\JTCPÉ CPGDQ U RQOQEÉ UXQFKêŃ 52&
QOG\KV LGJQ XGNKMQUV 'NGMVTQOCIPGVKEMÅ RQNG DNGUMW OŃzG DÙV
VNWOGPQRTQUVQTQXÙOUVÉPøPÉO.

5

6

.2<eP 2TQUVQT[XGMVGTÙEJUGOQJQWKORWN\PÉRTQWF[F½NGFøNKVFQPøMQNKMCXøVXÉCRįGUK\QNWLÉEÉTQ\JTCPÉCPGDQURQOQEÉUXQFKêŃ52&
N\GF½NGQOG\QXCVLGLKEJXGNKMQUV'NGMVTQOCIPGVKEM½RQNGDNGUMW
OQJQWDÙV dále VNWOGPCRTQUVQTQXÙOUVÉPøPÉO.

7\GOPøPÉCX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃ
RįKRŃUQDGPÉDNGUMWTGIWNCêPÉEJUVCPKE
#D[UG\CDT½PKNQX\PKMWTQ\FÉNQXÙEJRTQWFŃCLKUMįGPÉPCMQPVCMVPÉEJRNQEJ½EJMQPUVTWMEÉC\CįÉ\GPÉOWUÉDÙVXwGEJPC\CįÉ\GPÉW\GOPøPCMGURQNGêPÅ W\GOĢQXCEÉ UQWUVCXø 5RQNGêPÅ W\GOPøPÉ UG X[VXQįÉ LCMQ OįÉzQX½
UQWUVCXC U| QUXøFêGPQW OCZKO½NPÉ XGNKMQUVÉ QMC Z OO 2TQRQLGPÉO
XwGEJW\GOPøPÉLGFPQVNKXÙEJ\CįÉ\GPÉFQURQNGêPÅW\GOĢQXCEÉUQWUVCX[UG
XÙTC\PøUPÉzÉTQ\FÉN[RQVGPEK½NŃOG\KLGFPQVNKXÙOK\CįÉ\GPÉOKCVÉOKPCRøĹQXÅ\CVÉzGPÉXwGEJGNGMVTKEMÙEJMCDGNŃCXGFGPÉWNQzGPÙEJOG\KLGFPQVNKXÙOKQDLGMV[VGEJPQNQIKEMÅJQEGNMWRįKÖFGTWDNGUMW
5RQNGêP½W\GOĢQXCEÉUQWUVCXCQDUCJWLG
sQEJTCPPÅW\GOPøPÉ QEJTCPCQUQDC\CįÉ\GPÉ 
sW\GOPøPÉDøJGORŃUQDGPÉXÙDQLGDNGUMW TQ\FøNGPÉCQFXQFDNGUMQXÙEJ
RTQWFŃFQ\GOø 
sHWPMêPÉW\GOPøPÉ URQNGJNKXÙRTQXQ\GNGMVTKEMÙEJGNGMVTQPKEMÙEJ\CįÉ\GPÉ
DG\X\½LGOPÅJQTWwGPÉ 
8[VXQįGPÉQFFøNGPÙEJW\GOĢQXCEÉEJUQWUVCXOŃzGDÙVKPGDG\RGêPÅ
PCRį\|FŃXQFŃLKUMįGPÉX|\ÏP½EJ'Z 





5

 GMXKRQVGPEK½NPÉRįÉRQLPKEG
MCVê|

 RCTCNGNPÉUXQTMC
MCVê|

 W\GOĢQXCEÉDQFMCVê|

5 R½UGMPGTG\8#ZOO
MCVê|

 UXQTMCMįÉzQX½MCVê|
7 QFFøNQXCEÉLKUMįKwVø':(5.
MCVê

6 URQLQXCEÉUXQTMCMCVê|
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5EJÅOCQEJTCP[TGIWNCêPÉUVCPKEGRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO

<PCêGPÉRįGRøĹQXÙEJQEJTCP52&

=

SPD T1

=

SPD T1

=

SPD T2

=

SPD T2

regulační stanice
s
panel
velínu

napájecí vedení
230/400 V

r

UXQFKêDNGUMQXÙEJRTQWFŃMQODKPQXCPÙUXQFKê
RTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMW
UXQFKêRįGRøVÉ
RTQNQM½NPÉX[TQXP½PÉDNGUMŃ
.2<\ÏPC.2<
TRQNQOøTXCNÉEÉUGMQWNG
UFQUVCVGêP½X\F½NGPQUV

jiskrově bezpečný
měřicí obvod (Exi)

telekomunikační
vedení

zóna Ex 2

1UC\GPÉ

 &'*0XGPVKN®/60%(/MCVê
&'*0XGPVKN®/605(/MCVê
&'*0XGPVKN®/66(/MCVê|

1EJTCPCRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
TGIWNCêPÉEJUVCPKE
#D[ PGOQJNQ FQLÉV M| RįGUMQMŃO XÙDQLŃLKUMįGPÉ OG\K UQWê½UVOK XPøLwÉ
QEJTCP[RįGFDNGUMGOCXQFKXÙOKê½UVOKGNGMVTKEMÙEJ\CįÉ\GPÉCMQXQXÙEJ
MQPUVTWMEÉKPUVCNQXCPÙOKWXPKVįDWFQXTGIWNCêPÉEJUVCPKE PCRįOG\KJTQOQUXQFGO C XGFGPÉOK U TQ\X½FøêK /C4 C PCR½LGPÉ PP RįÉR OG\K JTQOQUXQFGO C MQXQXÙO RQVTWDÉO  OWUÉ DÙV FQFTzGPC UVCPQXGP½ FQ
UVCVGêP½X\F½NGPQUVU.

 $.+6<&7%614®$:67/.$& $:6$#5
MCVê| 
B.+6<&7%614®$:6/.$& $:6$#5
MCVê |

8| RįÉRCFø zG X\PKMPG RTQDNÅO U| LGLÉO FQFTzGPÉO LG XJQFPÅ RQWzÉV XQFKê *8+® LGJQz K\QNCEG RįGFUVCXWLG GMXKXCNGPV FQUVCVGêPÅ X\F½NGPQUVK
U|||O PCX\FWEJW XK\VKUMQRKU&5

 $.+6<&7%614®$:6/.$&': $:6$#5':
MCVê |

 QFFøNQXCEÉLKUMįKwVø':(5
MCVê|

5 UXQFKêRįGRøVÉ
XMCDGNQXÅRTŃEJQFEG&'*0RKRG
&2+/&':/
MCVê|

6 UXQTMCPCRQVTWDÉFQ\ÏP':
':$45
MCVê|
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5EJÅOCQEJTCP[XGNÉPWTGIWNCêPÉUVCPKEGRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO

HR

velín regulační stanice
panel velínu

<PCêGPÉRįGRøĹQXÙEJQEJTCP52&

=

SPD T1

=

SPD T1

=

SPD T2

=

SPD T2

UXQFKêDNGUMQXÙEJRTQWFŃMQODKPQXCPÙUXQFKê
RTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMW
UXQFKêRįGRøVÉ
RTQNQM½NPÉX[TQXP½PÉDNGUMŃ

jímací zařízení
připojená armatura
vodič HVI®

vodič HVI®

napájecí
vedení
230/400 V

.2<\ÏPC.2<
TRQNQOøTXCNÉEÉUGMQWNG
UFQUVCVGêP½X\F½NGPQUV
*4JNCXPÉTQ\X½Føê
*75JNCXPÉW\GOĢQXCEÉUDøTPKEG

HUS
kabelová chránička
(podzemní vedení)

průchodka

kabelový rozvod
mřížová uzemňovací soustava

průchodka

1UC\GPÉ

1EJTCPCRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
XGNÉPŃTGIWNCêPÉEJUVCPKE

 &'*0XGPVKN®/60%(/MCVê
&'*0XGPVKN®/605(/MCVê
&'*0XGPVKN®/66(/MCVê|

 &'*0IWCTF®/60%(/MCVê
&'*0IWCTF®/605(/MCVê
&'*0IWCTF®/66(/MCVê|

 $.+6<&7%614®$:67/.$& $:6$#5
MCVê| 
B.+6<&7%614®$:6/.$& $:6$#5
MCVê |

 $.+6<&7%614®$:6/.$&': $:6$#5':
MCVê |

5 XQFKê*8+®+MCVê|

XQFKê*8+®+++MCVê|

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Liniové stavby
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5EJÅOCQEJTCP[êKFGNCUPÉOCêŃRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
<PCêGPÉRįGRøĹQXÙEJQEJTCP52&

=

SPD T1

=

SPD T1

=

SPD T2

=

SPD T2

UXQFKêDNGUMQXÙEJRTQWFŃMQODKPQXCPÙUXQFKê
RTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMW
UXQFKêRįGRøVÉ
RTQNQM½NPÉX[TQXP½PÉDNGUMŃ

nádrž
(s hořlavou kapalinou)

zóna Ex 0

čidlo teploty

.2<\ÏPC.2<
TRQNQOøTXCNÉEÉUGMQWNG
*75JNCXPÉW\GOĢQXCEÉUDøTPKEG

ventil
se servopohonem

zóna Ex 1, 2

HUS
HUS

kabelová chránička
kabelový
rozvod

průchodka

(podzemní vedení)

mřížová uzemňovací soustava

1UC\GPÉ

6 QFFøNQXCEÉLKUMįKwVø':(5-7
MCVê|

1EJTCPCRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
U[UVÅOŃOøįGPÉCTGIWNCEGTGIWNCêPÉEJUVCPKE

7 rozvodnice
+6#-':+$:6
MCVê

8 UXQFKêRįGRøVÉPCQEJTCPWOQVQTŃXRTQUVįGFÉ'Z
MCVê5

9 UXQFKêRįGRøVÉXMCDGNQXÅRTŃEJQFEG&'*0RKRG
&2+%&':+/
MCVê|

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Liniové stavby
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5EJÅOCQEJTCP[\CįÉ\GPÉMCVQFKEMÅQEJTCP[RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO

<PCêGPÉRįGRøĹQXÙEJQEJTCP52&

=

SPD T1

=

SPD T1

UXQFKêDNGUMQXÙEJRTQWFŃMQODKPQXCPÙUXQFKê
RTQX[TQXP½PÉRQVGPEK½NŃRįKRŃUQDGPÉDNGUMW

 $.+6<&7%614®86--5$86--5#.&MCVê
 $.+6<&7%614®86--5$86--5#2&MCVê
 kovová rozvodnice

usměrňovač

 QFFøNQXCEÉLKUMįKwVø':(5.MCVê|





anoda



senzor

1EJTCPC\CįÉ\GPÉMCVQFKEMÅQEJTCP[
RįGFDNGUMGOCRįGRøVÉO
-QTQ\G\CįÉ\GPÉCOCVGTK½NŃRįGFUVCXWLG\PCêPÅGMQPQOKEMÅ\VT½V[4Q\NKwWLÉUGFXøUMWRKP[\VT½V\RŃUQDGPÙEJMQTQ\ÉRįÉOÅCPGRįÉOÅ.
&Q RįÉOÙEJ \VT½V UG \CRQêÉV½XCLÉ P½MNCF[ PC QRCVįGPÉ \CDTCĢWLÉEÉ MQTQ\K
P½MNCF[PCQRTCX[RQwMQ\GPÙEJ\CįÉ\GPÉCP½MNCF[URQLGPÅUÖRNPÙOX[įC\GPÉO\CįÉ\GPÉRQwMQ\GPÅJQMQTQ\É
0GRįÉOÅ \VT½V[ LUQW \VT½V[ \RŃUQDGPÅ UPÉzGPÉO PGDQ \CUVCXGPÉO XÙTQD[
X FŃUNGFMW RQwMQ\GPÉ \CįÉ\GPÉ MQTQ\É 8| PøMVGTÙEJ RįÉRCFGEJ OQJQW DÙV
PGRįÉOÅ\VT½V[OPQJQP½UQDPøXøVwÉPGz\VT½V[RįÉOÅ

2TKPEKRGNGMVTQEJGOKEMÅMQTQ\G
2įKXQFKXÅOURQLGPÉFXQWPGDQXÉEGOCVGTK½NŃUTŃ\PÙOGNGMVTQFQXÙORQVGPEK½NGOPGDQRįKXPøLwÉOXQFKXÅOURQLGPÉUNQzGMJGVGTQIGPPÉJQOCVGTK½NWX\PKM½GNGMVTKEMÙêN½PGM,GVXQįGP
CPQFQW MVGTQW UG UV½X½ OCVGTK½N U| PKzwÉO| GNGMVTQFQXÙO RQVGPEK½NGO
V\XOÅPøWwNGEJVKNÙ
MCVQFQWMVGTQWUGUV½X½OCVGTK½NUX[wwÉOGNGMVTQFQXÙORQVGPEK½NGO
V\XWwNGEJVKNGLwÉ
GNGMVTQN[VGOMVGTÙOLGXQFKXÙTQ\VQMURQLWLÉEÉCPQFWCMCVQFW
8RQRUCPÅOGNGMVTKEMÅOêN½PMWCPQFCX[UÉN½FQURQLWLÉEÉJQRTQUVįGFÉXÉEG
KQPVŃPGzUCOCRįKLÉO½7MCVQF[LUQWRQOøT[QDT½EGPÅ2TQVQUGEGNMQXøCPQFCTQ\RQWwVÉWDÙX½\CVÉOEQMCVQFC\ŃUV½X½RTCMVKEM[PGFQVêGPC
PGDQPCDÙX½
'NGMVTQEJGOKEM½QEJTCPC
2QFUVCVCURQêÉX½X\½OøTPÅOX[VXQįGPÉICNXCPKEMÅJQOCMTQêN½PMWURQzCFQXCPQWRQNCTK\CEÉ
-CVQFKEM½|QEJTCPC|UGRTQX½FÉRQOQEÉUVGLPQUOøTPÅJQGNGMVTKEMÅJQ\FTQLG
MF[EJT½PøPÙRįGFOøVLGRįKRQLGPPCMCVQFWCCPQFCLG\JQVQXGPC\TGNCVKXPøO½NQTQ\RWUVPÅJQXQFKXÅJQOCVGTK½NWVÉODÙX½ITCƂVQNQXQVKVCP
korozivzdorné oceli.
1DXQF[MCVQFKEMÅQEJTCP[LUQWKPUVCNQXCPÅOKOQQDLGMV[CLUQWQJTQzGP[
RįÉOÙOKÖFGT[DNGUMWCURÉPCEÉORįGRøVÉOQEJTCPCRįGFDNGUMGOCRįGRøVÉOLGRTQXGFGPCP½UNGFQXPø
-CzFÅ XGFGPÉ LGz QFEJ½\É \| OøPKêG MCVQFKEMÅ QEJTCP[ --5  LG QUC\GPQ
URGEK½NPø WRTCXGPÙO MQODKPQXCPÙO UXQFKêGO &ÉNêÉ DNGUMQXÅ RTQWF[
C|URÉPCEÉRįGRøVÉXPKMCLÉEÉFQ\CįÉ\GPÉQFEJT½PøPÅJQRQVTWDÉLUQWVCMURQNGJNKXÙO\RŃUQDGOQFXGFGP[FQW\GOPøPÉCQOG\GP[,GFQRQTWêGPQKPUVCNQXCVMQODKPQXCPÙUXQFKêFQQFFøNGPÅQEGNQXÅTQ\XQFPKEG
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5EJÅOC\FTQLŃPGRįÉ\PKXÙEJXNKXŃCRQTWEJQXNKXĢWLÉEÉEJRQVTWDÉ

úder blesku

zemní zkrat
elektromagnetická
interference

izolované
příruby

rušivé proudy: střídavé proudy způsobené nadzemním vedením VN
/stejnosměrné proudy způsobené trakčním vedením

izolované
příruby

1UC\GPÉ

1EJTCPCWNQzGPÅJQRQVTWDÉ
 QFFøNQXCEÉLKUMįKwVø':(5
MCVê|

2QVTWDÉ PGLUQW WNQzGPC K\QNQXCPø QF QUVCVPÉEJ \CįÉ\GPÉ MVGTÅ LG OQJQW
PGRįÉ\PKXøQXNKXĢQXCV
1FFøNQXCEÉLKUMįKwVø':(5\CLKwĹWLGXQFKXÅRįGMNGPWVÉRTQRQLGPÉK\QNQXCPÙEJ
RįÉTWD RįK ÖFGTW DNGUMW C RįK T[EJNÙEJ KORWN\PÉEJ RįGRøVÉEJ \| QUVCVPÉEJ
\FTQLŃPGRįÉ\PKXÙEJXNKXŃXK\UOøTPKEG#H-ê
,KUMįKwVø LG RQFNG '0  VGUVQX½PQ KORWN\PÉO DNGUMQXÙO RTQWFGO
M# VįÉFC* 
,KUMįKwVøO½EGTVKƂM½V#6':CN\GLGKPUVCNQXCVX|\ÏP½EJ'Z \ÏPCCPGDQ
C 

 QFFøNQXCEÉLKUMįKwVø':(5-7
MCVê|

Zdroj: Příručka pro použití výrobků DEHN 2013/2014 - Dodatek k informační části: Liniové stavby
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Měření vnější ochrany před bleskem
a přepěťových ochran
Vodafone Czech Republic, a.s., David Černoch
KM Technik, Ing. Milan Kaucký

1. Úvod
Přepětí je dle normy ČSN 33
4000 a ČSN 33 4010 napětí, které
je vyšší než nejvyšší provozní napětí elektrického obvodu (vedení,
svorky zařízení). Přechodové děje
se zanedbávají.
Mohou být:
- dočasná (zemní spojení);
- přechodná (spínací SEMP, atmosférická LEMP, statická
elektřina ESD).
Pod pojmem ochrana před přepětím se rozumí souhrn opatření,
která mají zabránit rušivým, nebo
ničivým účinkům přepětí na elektrická zařízení.
Dělí se na opatření:
- ke snížení možnosti vzniku
přepětí;
- k omezení již vzniklých přepětí
pod přijatelnou mez.
Koncepce ochrany před přepětím
Hlavní
zásady
koncepce
ochran před přepětím:
- definování všech možných
zdrojů rušení;
- využití ochranných opatření
k omezení vzniku přepětí;
- snížení účinků bleskových
proudů v budově;
- vyrovnání potenciálů uvnitř
objektu;
- určení všech tras proniknutí
přepětí do elektrických a elektronických systémů;
- návrh přepěťových ochran nesmí mít vliv na provoz elektrických zařízení;
- technicko-ekonomický návrh
koncepce přepěťových ochran.
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2. U ochrany před bleskem (LPS)
provádíme dvě základní měření
V návaznosti na měření SPD
je nutně si uvědomit, že je bezpečnost instalace závislá na celém systému ochrany proti blesku
a přepětí, a proto nelze opomenout
měření LPS.
• Měření přechodových odporů
Toto měření doplňuje vizuální
prohlídku jímací soustavy a svodů. Při použití armování by měl
být měřen celkový odpor spojitosti
vodivých částí, a to zejména mezi
spodním a horním dílem armování
(prokazatelné spojení v hodnotách
dle ČSN). Naměřený odpor by
měl být menší nebo roven 0,2 Ω.
Nebude-li tato hodnota naměřena,
nelze vyhodnotit, že náhodné svody zabezpečí dostatečnou ochranu
před bleskem a muselo by dojít
k úpravě celé hromosvodné soustavy (doplnění zemničů, svodů,
strojených zemničů).

• Měření zemního odporu zemniče
Každý strojený zemnič se doporučuje měřit samostatně, je-li
to možné, má být změřen celkový
zemní odpor, zejména v případě,
že hromosvodná soustava je připojena na celkovou zemní soustavu
objektu (např. základové zemniče). V ČSN EN 62305 na rozdíl od
ČSN 34 1390 se z 15 Ω požadavek
na minimální hodnotu zemního
odporu jednoho zemniče snížil na
hodnotu 10Ω. Metody měření odporu zemniče jsou popsány v ČSN
332000-6, čl. B1, B2 a B3 (informativní příloha B).
• Měření rezistivity půdy
Rezistivita (měrný odpor) půdy
vyjadřuje vodivost půdy a tím i její
agresivitu vůči betonovým a železobetonovým konstrukcím. Její
měření je důležité pro návrh rozměrů a umístění zemničů např.
u ochrany před bleskem, nebo při
stanovení druhu izolace základů
při zakládání staveb.

Požadovaná
hodnota
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Rezistivita půdy se zjišťuje
čtyř elektrodovou metodou. Nejznámější a nejpoužívanější
metoda je Wennerova metoda.
Vnější sondy 1 a 4 jsou proudové,
vnitřní sondy 2 a 3 jsou napěťové. Měření se provádí na několika
místech. Měrný odpor (Ω.m) se
vypočte ze vztahu
ρ=2⋅π⋅a⋅R
kde ρ rezistivita půdy (Ω.m)
a vzdálenost elektrod (m)
R naměřený odpor (Ω)
• Měření odporu zemniče s použitím pomocných zemničů
(sond)
Měření klasickou můstkovou
metodu, která je popsána v ČSN
332000-5-54 (1/1996) v příloze
NN, čl. NN 2.1. při které je potřeba mít k měření dvě pomocné
elektrody (proudová PE a kapacitní CE), neboli dle ČSN 332000-6
pomocné zemniče T1 a T2, které
se umístí od měřeného zemniče v
takové vzdálenosti, aby vzájemný
vliv byl co nejmenší. Pro jednoduché zemniče stačí vzdálenost
lCE = 40m (kapacitní sonda) a IPE =
25m (proudová sonda). Pro složité
zemniče (zemnění) se volí lCE = 3x
největší rozměr nebo úhlopříčka
zemniče a lPE = 0,62 lCE.

• Měření zemního odporu pomocí proudové metody

• Měření odporu zemní smyčky
pomocí proudových kleští

Jedná se o změření hodnoty
odporu uzemnění stejným postupem jako při měření impedance
smyčky s odporem odpovídajícímu konkrétnímu zemniči. Pozor
při měření je potřeba zohlednit
impedanci vodiče proudového
zdroje.

Tato metoda využívá existenci zemních smyček v propojené
uzemňovací soustavě. Tuto metodu lze použít u dvou svodů na
objektu (požadavkem ČSN EN
62305-3 jsou minimálně 2 svody
na objektu). Výhodou této metody
je, že není nutné při měření rozpojovat vodiče zemnění a svodů.
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3. Svodiče přepětí SPD typu 2, 3
na bázi varistorů
Varistory se vyrábějí zejména z kysličníku zinečnatého ZnO,
o kterém nelze tvrdit, že s časem
naprosto nemění své vlastnosti.
Varistor je polovodičová součástka se dvěma vývody. Varistor
se v obvodu projevuje jako odpor,
který je proměnný. Velikost jeho
odporu závisí hlavně na velikosti
přivedeného napětí a teplotě součástky. Vyrábí se jich několik druhů, ale jejich chování je prakticky
stejné.
Ve svodičích přepětí SPD typu
2 a 3 jsou jako výkonné prvky
omezující přepětí používány polovodiče (např. metaloxidové varistory a supresorové diody). Tyto
polovodiče nemají dlouhodobě
stálé parametry. Jejich charakteristickým parametrem je tzv. miliampérový bod voltampérové charakteristiky. To je horní mez intervalu
napětí při stálém proudu 1mA, kdy
varistor ztrácí maximální odpor
a otevírá (tzv. zapalovací napětí).
Dále jen » hodnota miliampérového bodu«.
Tato metoda ověřuje hodnotu napětí, při kterém je zajištěna
ochrana. Hodnota napětí je uvedena na výrobním štítku přepěťové
ochrany. V podstatě se jedná o měření izolačního stavu SPD. Seriózní
výrobci svodičů udávají toleranční
pole hodnot napětí miliampérového bodu pro každý konkrétní typ
svodiče, ve kterém je zajištěna deklarovaná ochranná úroveň (zbytkové přepětí) svodiče. Tuto hodnotu je vhodné kontrolovat nejdéle
při pravidelných revizích a u důležitých aplikací se doporučuje
jednou ročně (nejlépe po bouřkové
sezoně a po přímém nebo blízkém
úderu blesku). Četnost kontrol je
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závislá na chráněných hodnotách.
Čím vyšší hodnoty svodič chrání,
tím častější kontroly se doporučují. Je i ve vlastním zájmu majitele
aplikace, aby měl jistotu správné
funkce svodičů přepětí a investice
do ochran nepřišla nazmar.
Pokud by varistor nebyl vůbec
zatěžován žádným přepětím, nebo
ani nebyl zapojen, jeho vodivost se
bude velmi pomalu snižovat.
Naopak, pokud bude varistor
neustále vystavován energeticky náročným přepětím, vypálí se
v něm vodivé mikrocesty a vodivost se značně zvýší, až nakonec
dojde k jeho průrazu.
Rovněž vysoké teploty (např.
od slunce apod.), nadměrná vlhkost a podobně, nepřispívají
k dlouhodobě stabilním parametrům varistoru.
Výsledné vlastnosti varistoru
v čase proto záleží na kombinaci
všech těchto okolností. Zcela stejný svodič může proto v jedněch
podmínkách vydržet 10 i více let,
a jinde může být zničen již za
3 měsíce. Nebude to chybou varistoru, ale způsobem instalace
a volbou koncepce ochrany, která v druhém případě je naprosto
nevyhovující. Je to i důvod, proč
seriózní výrobce neudává dobu životnosti svodičů.
Proto je nutné stav varistorů pravidelně kontrolovat a revidovat !!!

4. Čím a jak hodnotu miliampérového bodu u svodičů měřit.
Na trhu jsou jednak jednoúčelové
přístroje na měření hodnoty miliampérového bodu (např. PM 10 od
fy. DEHN+SÖHNE) nebo testery
konkrétního výrobce výlučně pro
jeho produkty ale mnohdy pouze
s rozlišením 100 V na jednu indi-

kační LED – tedy pro přesné měření hodnoty miliampérového bodu
nepoužitelné. Další možností je
využití kombinovaných revizních
přístrojů.

Měření lze provádět různými
způsoby podle náročnosti:
 komplexní zkoušky ve zkušebně zatěžováním energeticky
náročnou impulsní přepěťovou
vlnou z pulsního generátoru
přepětí
 přenosným generátorem měkkých napěťových pulsů.
 měřením miliampérového bodu
varistoru
Při měření konkrétního svodiče
by měl být vždy respektován doporučený postup měření od jeho
výrobce.
Krajní meze doporučení prodejců (výrobců):
 u svodičů kontrolovat pouze
barevné terčíky, případně změřit izolační odpor napětím max.
250 V DC
 svodiče kontrolovat pouze měřící ústřednou, která je schopna
podat vyčerpávající informace
o veškerých součástkách ve
svodiči.
Zapojení svodičů při měření je následující:
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 DEHNguard mezi vstup a výstup.
 Blitzductor podle typu v několika
krocích. Svorky na vstupu jsou označeny 1 a 2, svorky na výstupu jsou
označeny 3 a 4. Zemnění je označeno
E. Symbol → znamená měření mezi
udanými svorkami. Označení 1→2
/3-4 znamená měření mezi svorkami 1
a 2 při současně vodivě propojených
svorkách 3 a 4.
Měření se vždy opakuje s opačnou polaritou. Výsledky v obou polaritách mají mít
minimální rozdíl (většinou jsou totožné).
U většího rozdílu je třeba v posouzení
správné funkce svodiče přepětí postupovat již opatrněji.
Tabulky referenčních hodnot [11]
(výsledky jsou uvedeny v následujících tabulkách, vždy jeden údaj pro obě
polarity).
PIN 1
typ

kat.č.

dolní
mez (V)

Řada RED LINE – pro ochranu napájecí soustavy NN
měřicí kabel (černý)
měřicí kabel
(červený)

zapojení napájecího zdroje
230 V AC/9 V DC

běžný izolovaný
zkušební hrot

izolovaná
zkušební svěrka

izolovaná
zkušební svěrka
ochranný modul
DEHNguard ...

izolovaná
zkušební svěrka

běžný izolovaný
zkušební hrot

[]RcZ236<`OWZ®

( PIN 1,2 => PE )

typ

dolní
mez (V)

kat.č.

horní
mez (V)

izolovaná
zkušební svěrka

( PIN 1 => 2 )
dolní
mez (V)

horní
mez (V)

PIN 2
horní
mez (V)

** V případě, že je 1. naměřená hodnota příliš vysoká,
zopakujte měření s opačnou polaritou!

236<TZSf
typ

( PIN N => PE )
kat.č.

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

( PIN L => N )
dolní
mez (V)

horní
mez (V)

Řada YELLOW LINE – pro ochranu datových a informačních sítí
vstupní zkušební zdířka (červená)
zapojení napájecího zdroje
230 V AC/9 V DC
měřicí kabel (černý)
vstupní zkušební zdířka (modrá)
měřicí kabel (červený)
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BRW|\PcTbcØ_a^\^Sd[hiZdÉTQ]PSP_c|a?01GCbe^aZ^e]XRT1GC

program
1
1
1
1

krok
1
2
3
4

testované PIN při +/–
1 => PG
2 => PG
3 => PG
4 => PG

poznámka
otestovat obě polarity
otestovat obě polarity
otestovat obě polarity
otestovat obě polarity

2
2
2
2

1
2
3
4

1 => 2
3 => 4
1 => 3
2 => 4

otestovat obě polarity
otestovat obě polarity
otestovat obě polarity
otestovat obě polarity

3
3

1
2

1 => 2
3 => 4

PIN 1´ a 2´ jsou interně zkratovány
PIN 3´ a 4´ jsou interně zkratovány

Detail ovládacích prvků na adaptéru PA BXT
přepínač
polarity

přepínač
programu

přepínač
kroku

Tabulka referenčních hodnot

testované PINy
(při +/–)

typ

kat.č.

program 1

program 2

program 3

krok

krok

krok

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

dolní
mez (V)

horní
mez (V)

Obsazení PIN ve svorkovnici BXT...

PIN:

otestovat obě polarity +/– a –/+ !
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Pozor na vnitřní zapojení svodičů! Svodiče s indikací stavu LED
mají mez L a N přímo zapojenou
LED. Tam se pak neměří hodnota
miliampérového bod varistoru, ale
hodnoty LED. V těchto případech,
bez demontáže pouzdra svodiče
a měření uvnitř svodiče, není možné provést kontrolu výkonných
polovodičů vlastního svodiče ani
přístrojem PM 20. Hodnoty izolačního odporu instalace mezi L – PE
a N – PE je možné měřit 500 V
vždy bez problémů. Svodiče třídy
D (nově Typ 3) mají v tomto směru
zařazenu bleskojistku. Vyrovnávají
pouze příčná přepětí mezi L – N.
Proto doporučuji vnitřní zapojení
svodiče předem ověřit, obzvláště
jedná-li se o výrobky méně známých firem.

5. Základní ochranná opatření
proti LEMP
 Uzemnění a pospojování
 Magnetické stínění a trasy
vedení
 Koordinovaná SPD ochran














6. Textový výpis nejčastějších závad
– výpis příslušných článků z norem (mohou být novelizovány): 
 rozdílná napětí - oddělit prostorově, nebo vše izolovat na
napětí nejvyšší – ČSN 33 2000
čl. 3.1/ČSN 33 2000-1-13.1
N5.2.2
 hlavní vypínač elektrického zařízení musí být řádně označen
– ČSN 33 2000-1-132.10
 dokumentace (musí existovat
a odpovídat skutečnému stavu)






– ČSN 33 2000 čl. 5.2/ČSN 33
2000-1.13N7.2/ČSN 33 20005-514.5.1
vnitřní rozvody - přehlednost
elektrického rozvodu – ČSN
33 2130 čl. 1.1c
vnitřní prostory - předepsané průřezy vodičů – ČSN 33
2130 tab. 6
popis jistících prvků v rozváděčích (co jistí – světelné a zásuvkové rozvody, atd.) – ČSN
33 2130 čl. 4.6.14
barva ochranného vodiče
– ČSN IEC 446 (33 0165) čl.
3.2.2
barva středního vodiče – ČSN
IEC 446 (33 0165) čl. 3.1.2
izolace - porušená – ČSN 33
2000-4-412.1N2
zemnící soustava není řádně
zdokumentována – ČSN 33
2000-5-542.N8
místa pro připojení ochranného vodiče musí být označeny značkou – ČSN 33 20005-543.3.5.N2, ČSN 33 0360
čl. 1.6, ČSN EN 60439-1 čl.
7.6.5.2 (35 7107)
uložení zemniče - pásek se klade 60 - 80 cm do země - ČSN
33 2000-5-542.2.2.N1
spoje na zemnících vodičích
řádně provedené – ČSN 33
2000-5-542.3.2
hlavní pospojování musí být
provedeno v každém objektu –
ČSN 33 2000-5-542.4.1
spoje v zemi – ČSN 33 20005-542.N6
pasivní ochrana - při přechodu zemnícího vodiče do země
- ČSN 33 2000-5-542.N6,
542.3.1.N3
místo rozdělení vodiče PEN
rozdělí na PE a N - už se nesmí
za tímto místem spojit – ČSN
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33 2000-5-546.2.3
 označení kabelů – ČSN 33
2000-5-521.N11.2.5
 označení kabelů (štítky, atd.)
- na koncích i cca co 20 m –
ČSN 33 2000-5-521.N11.2.5
 souběhy kabelových vedení
nn se sdělovacími a signálními
vedeními – ČSN 33 2000-5521N11.10.7 + 528.1.N2
 podklady pro výchozí revizi –
ČSN 33 1500 čl. 4.1/ 33 20006-610.2
 podklady pro pravidelnou revizi – ČSN 33 1500 čl. 4.2
 protokol o určení vnějších
vlivů – ČSN 33 2000-3-320.
N3
 vedení není chráněno před
mechanickým poškozením –
ČSN 34 1050 čl. 10b
 kabelová vedení nejsou chráněna před mechanickým
poškozením – ČSN 34 1050
čl. 133a
 vliv okolního prostředí - na
kabelové vedení nepříznivě působí prostředí – ČSN 34 1050
čl. 132a
 označení kabelových vedení nejsou označena na obou koncích a při křižování – ČSN 34
1050 čl. 132
 utěsnění kabelových průchodek – ČSN EN 60439-1 čl.
7.1.3.6 (35 7107)
 značení vodiče PE - není zřetelně odlišen barvou, tvarem,
polohou nebo označením –
ČSN EN 60439-1 čl. 7.6.5.2
(35 7107)
 značení vodiče N - není zřetelně odlišen barvou, tvarem, polohou nebo označením – ČSN EN
60439-1 čl. 7.6.5.2 (35 7107)
 popis přístrojů, jističů aj.
(v souladu se schématy) – ČSN
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EN 60439-1 čl. 5.2 (35 7107)
 vzdušné vzdálenosti – ČSN
EN 60439-1 čl. 7.1.2.1
(35 7107)
 dostatečný prostor pro připojení vodičů – ČSN EN 604391 čl. 7.1.3.3 (35 7107)
 izolované vodiče spočívají na
ostrých hranách – ČSN EN
60439-1 čl. 7.8.3.2 (35 7107)
 označení vodičů a svorek
– ČSN EN 60439-1 čl. 7.6.5
(35 7107)
 rozváděč není označen v souladu s projektovou dokumentací – ČSN 33 3210 čl. 4.10
 výstroj rozváděče není přehledně uspořádaná – ČSN 33
2000-1 čl. 2.7
 jističe nejsou uspořádány
a označeny – ČSN 33 2000-5514.4
 minimální prostor před
rozváděčem - min. 80 cm –
ČSN 33 2130 čl. 2.1.11/ČSN
33 3210 čl. 5.4
 ochrana proti korozi musí
být zajištěna použitím vhodných materiálů – ČSN EN
60439-1 čl. 7.1.1 (35 7107)
 vzdušné vzdálenosti a povrchové cesty v rozváděči musí
být zachovány při uspořádánípřístrojů – ČSN EN 60439-1 čl.
7.1.2.1 (35 7107)
 značení svorek musí být
v souladu s IEC 445 – ČSN EN
60439-1 čl. 7.1.3.7 (35 7107)
 připojení vodičů do svorek - dvou nebo více vodičů
do jedné svorky je dovoleno
pouze, jsou-li svorky pro tento
účel konstruovány – ČSN EN
60439-1 čl. 7.8.3.7 (35 7107)
 tabulky - nečisté, nečitelné
atd. (přenosné nesmí být kovové) – ČSN 34 3100 čl. 52
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 provedení instalace - všechna vedení, instalační krabice
a rozvodky i přístroje musí být
uloženy tak, aby je po dohotovení bylo možno elektricky
zkoušet a aby byl zajištěn přístup ke svorkám v krabicích
za účelem provádění údržby
vedení (prohlídky, dotahování šroubových spojů, apod.).
Tyto požadavky platí ve smyslu ČSN 33 2000-1 i pro pevně
uložené rozvody sdělovací, řídící a zvláštní – ČSN 33 20005-52 čl. 520.N3.1
 mechanické poškození vedení
- je-li vedení vystaveno nebezpečí mechanického poškození,
 musí být provedeno s ohledem
na toto prostředí nebo chráněno
– ČSN 33 2000-5-52 čl. 520.
N3.2
 umístění elektrických rozvodů - nesmějí být umísťovány v blízkosti rozvodů, které
prod kují teplo, kouř nebo výpary a mohou mít na elektrické rozvody škodlivé účinky
(antény na komínech) – ČSN
33 2000-5-52 čl. 528.2.1
 Hromosvody – objekty zrevidované do 1. 11. 2006 – ČSN
341390, musí být proveden dle
projektu – čl. 16, dokumentace
dle skutečnosti - čl. 24, slepé
konce - čl. 61, svorky v zemi
- čl. 81, koroze - čl. 92, souběhy a křižování silového vedení
a hromosvodového vedení čl.
115, dokumentace čl. 21, vedení je uloženo v blízkosti snadno
zápalných látek čl. 73, křižující
elektrické vedení s hromosvodovým vedením není dostatečně vzdáleno čl. 115. tab. 4,
zkušební svorka - 1,8 - 2,0 m
nad zemí - čl. 78
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Přepěťové ochrany

Svodiče přepětí
DEHN + SÖHNE
Jan Hájek, organizační složka Praha, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG (www.dehn.cz)

Ochrana před přepětím je v současné době standardem většiny nově vznikajících
instalací a jak roste počet montáží, vyplouvají na povrch případy, které vyžadují
speciﬁcké řešení, aby instalace svodičů zbytečně nezvyšovala pracnost montáže
a nenavyšovala tak objem práce.

▲ Svorka STAK 25.

▲ DEHNvenCI.

STAK 25

DEHNvenCI, úspora místa a montážního času

Mezi novinky, které usnadní montáž a ušetří čas a prostor v rozváděči je svorka STAK 25 Obj.č. 952 589. U svodičů typ 2 není obvyklé, aby obsahovaly svorku umožňující
zapojení do V tak, jak je již běžné u svodičů bleskových
proudů např. u DEHNventilu. V praxi se toto provedení hodí
všude tam, kde zdvojení kontaktu na svodiči přepětí ušetří prostor v rozváděči a zároveň toto zapojení zkrátí délku
vodičů připojujících svodič. Mezi výhody patří i velmi velký
rozsah možných připojovacích vodičů, díky rozšíření kontaktu o STAK 25 je možné na SPD spojit dva vodiče s průřezem až 25 mm2. Mezi další výhody této rozšiřující svorky
patří její odolnost na bleskový proud a to až do hodnoty
25 kA. Svorku lze díky jejímu provedení použít i ve fotovoltaických aplikacích spolu s DEHNguard SCI 1200.

Při integraci svodičů bleskových proudů do stávající instalace, je kromě jejich správné volby důležitá i uživatelsky
nenáročná montáž a co možná nejjednodušší umístění do
hlavního rozváděče.
Pokud již je nalezeno místo, je omezujícím prvkem pro
montáž potřeba instalace předřazených pojistek, protože
je zpravidla v průmyslových aplikacích hodnota hlavního
jištění mnohem vyšší, než vyžadovaných 315 A při variantě
zapojení svodiče typ 1 do T. DEHNvenCI je doplněním řady
svodičů, které toto předjištění již obsahují integrované ve
svém těle a tak je potřeba místa v rozvaděči pro vyrovnání
potenciálu blesku až o 75% menší než při klasické instalaci. Díky integrovanému předjištění je jednoduché dodržet
délku vodičů dle ČSN 33 2000-5- 534.

Zdroj: Časopis EvP – Příloha: Přepěťové ochrany
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DEHNvenCI má ochrannou úroveň shodnou jako je
u běžného DEHNventilu, tedy do 1,5 kV, proto patří do
skupiny svodičů, které se obchodně pojmenovávají jako
kombinované. V praxi to tedy znamená, že nezávisle na
tom v jaké hladině ochrany před bleskem je instalován, poskytuje ochrannou úroveň pro všechna elektrická zařízení.
DEHNvenCI je přizpůsoben k montáži do rozváděčů na lištu TS 35, na rozhraní LPZ 0A – 2.
Na jednom pólu si bez problémů poradí s bleskovým
proudem 25 kA a to při zachování velmi nízké ochranné
úrovně, takže je i řešením pro jednofázové TNC rozvody.
Jeho schopnost omezit následný proud až 50 kA ho předurčuje hlavně pro průmyslové použití. Největších ﬁnančních úspor při jeho instalaci se pak dosáhne v okamžiku,
kdy je hlavní jištění instalace vyšší, než hodnota 315 A, to
by musel být svodič bleskových proudů bez integrovaného předjištění připojen do elektrické instalace přes pojistky
této hodnoty.
Samozřejmostí je jeho přímá koordinace se svodiči přepětí typ 2, typ 3, nebo i přímo s koncovým zařízením. Jeho
srdce je tvořeno dvojnásobným jiskřištěm s technologií
RADAX-Flow, technologií, která dokáže bezpečně a opakovaně vyrovnávat potenciál bleskového proudu i v hladině
ochrany před bleskem LPL I, tedy 25kA. Použití jiskřiště
s těmito parametry umožňuje spolehlivou ochranu zařízení
bez ohledu na směr toku bleskového proudu.
DEHNvenCI je svodič bleskových proudů na bázi jiskřiště a tak mezi jeho další výhody patří funkce vlnolamu pro
bleskový proud.

Pokud si k výčtu výhod přičteme i tu základní, tedy integrované předjištění a tím i mnohem levnější montáž, než při
klasické instalaci NH pojistkových spodků, je DEHNvenCI
odpovědí na otázku, který svodič bleskových proudů umístit na vstupu napájení průmyslového objektu. Samozřejmostí je varianta provedení svodiče s kontaktem pro dálkovou signalizaci.
Obj.č.

Označení

Popis

961 200

DEHNvenCI 1 255

bez kontaktu dálkové
signalizace

961 205

DEHNvenCI 1 255 FM

s kontaktem dálkové
signalizace

Když 1000 V nestačí
V počátcích staveb prvních fotovoltaických zdrojů elektrické energie málokoho napadlo, že napětí na vstupu do
měniče bude za několik málo let hranici 1000 V DC nejenom atakovat, ale že tato hranice bude překročena o více
jak několik stovek voltů.
Takto vysoké napětí, navíc ještě stejnosměrné vyžaduje,
aby komponenty použité pro jeho bezpečnou distribuci mu
byly patřičně uzpůsobeny, tento požadavek se samozřejmě týká i svodičů přepětí.
DEHNguard ME YPV SCI 1500 je řešením pro všechny ty fotovoltaické aplikace, kde je hodnota DC napětí do
1500 V. Tento svodič přepětí je řešen tak, aby povrchové
vzdálenosti mezi připojenými vodiči zaručovaly bezpečnou
izolaci i pro takto vysoké stejnosměrné napětí. Povrchová vzdálenost je zvětšena díky instalovaným límečkům ▷

▼ Detail klapky na DEHNguard ME YPV SCI 1500.

Zdroj: Časopis EvP – Příloha: Přepěťové ochrany
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u svorky vodiče a šrouby svorky na svodiči se po utažení
zcela zakryjí speciálními krytkami, které jsou součástí těla
svodiče přepětí. Je samozřejmé, že u takto vysokých hodnot stejnosměrného napětí je potřeba více než kdy jindy
zabránit jakémukoliv vzniku byť nepatrného obloučku ať již
na kontaktu svorky, tak při chybovém stavu svodiče přepětí. DEHNguard ME YPV SCI 1500 je svodičem řady SCItedy svodičem, s integrovaným zkratovacím odpojením od
instalace.
Celý systém je díky své jednoduchosti velmi spolehlivý
a proto zvyšuje bezpečnost celé instalace.
V provozním stavu je přepětí vyrovnáváno díky sériovému zapojení varistorů. V okamžiku přetížení varistoru, dojde
ke spuštění mechanizmu rozpojení. Pokud během rozpojování zahoří oblouk mezi kontakty, dojde k jeho zhasnutí
v okamžiku zkratu přes bypass přemosťující varistor.

▲ Princip funkce SCI.

Za účelem bezpečného odpojení systému až do 1500 V
stejnosměrného proudu, vede tento bypass přes pojistku
s velmi nízkou proudovou hodnotou, která okamžitě a hlavně bezpečně vybaví.
Obj.č.

Označení

Popis

952 520

DEHNguard® modular E
(Y)PV SCI 1500

bez kontaktu dálkové
signalizace

952 525

DEHNguard® modular E
(Y)PV SCI 1500 FM

s kontaktem dálkové
signalizace

… s jistotou DEHN.

www.dehn.cz

AKČNÍ
NABÍDKA
Nabízíme Vám první odbornou československou publikaci.
i.
Můžete zakoupit za cenu 400 Kč bez DPH za kus.
Objednávejte na adrese:
BAEL
Korunní 32
709 00 Ostrava-Mariánské Hory
tel.: 596 634 738
fax: 596 625 421
e-mail: casopis@bael.cz, www.bael.cz
cz

400,- Kč
bez DPH

Zdroj: Časopis EvP – Příloha: Přepěťové ochrany
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Ochrana průmyslových provozů
před bleskem a přepětím
Jan Kutáč,
Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG
Ing. Jiří

Společnost Dehn + Söhne má řešení zajišťující kompletní a navzájem provázanou ochranu před bleskem a přepětím pro průmyslové objekty.
Průmyslové podniky, které nechtějí řešit problémy s výpadkem výroby, a tedy i s výpadky
zisku, se nyní stále více zaměřují na investice, které těmto výpadkům zabrání nebo je alespoň podstatně omezí. Mezi významné iniciátory velkých škod patří přepětí spínacího, ale
i atmosférického původu.
V případě nových zařízení není příliš komplikované vše již od začátku vystavět tak, že investice do ochranných opatření bude tvořit pouze velmi malou část nákladů. Je ovšem
smutná pravda, že velká část manažerů v průmyslu si význam ochranných opatření plně
uvědomí, teprve když zjistí, kolik peněz skutečně „stála“ zanedbatelná úspora při realizaci stavby výrobních prostor.

Zemnicí soustava
Zemnicí soustava by v rámci jednoho areálu měla tvořit jeden navzájem vícenásobně
spojený systém, který zabezpečí, že jakékoliv

bleskem ostrůvkem chráněným izolovanou
jímací soustavou (obr. 2). V těchto případech
bývá nejjednodušší využít izolovaný vodič
HVI (obr. 3), který má stejné vlastnosti jako
75 cm vzdálenosti ve vzduchu. Tak je možné
izolovaným hromosvodem, bez složitých nevodivých podpůrných systémů pro klasicky
izolovanou jímací soustavu, ochránit i komplikované struktury na střeše.

Svodiče bleskových proudů pro napájecí
soustavu
Svodič bleskových proudů v napájecí soustavě má za úkol vyrovnat potenciál bleskového proudu mezi místní zemnicí soustavou
a přivedeným fázovým či pracovním vodičem. Ideálním místem jeho použití je co nejblíže místu, kde do objektu vstupují napájecí a datové vodiče.
Jestliže by tímto místem byl hlavní rozváděč, který nebude přímo na vstupní stěně,
ale o několik metrů dále, je rozhodně lepší
vést kabel vodivým proﬁlem či trubkou spojenou na obou koncích se zemnicí soustavou.

Obr. 3. Izolovaný hromosvod s HVIlight

Zkratová odolnost svorek
Jestliže je uzemnění využíváno k zemnění technologií, je třeba počítat s tím, že jím
poteče zkratový proud. Proto je nutné, aby
svorky, které tvoří spoje v tomto zemnicím
systému, byly schopny odolávat zkratovému
proudu, který jimi poteče. Toto je jeden z velmi důležitých parametrů, který je u svorek
uváděn. Výhodné je použití zemnicích bodů
(obr. 1), které se používají jako místo připojení jednotlivých zařízení či ekvipotenciálních svorkovnic.

Obr. 1. Zemnicí bod

Ochrana střešních nástaveb a anténních
systémů

Obr. 2. Ochrana klimatizačních jednotek izolovanou zemnicí soustavou

kolísání potenciálu se bude odehrávat po vodičích zemnicí soustavy, a ne v datových či
jiných obvodech, které tvoří proti zemnicí
soustavě paralelní pavučinu propojených sítí.
Je velmi důležité, aby na společnou zemnicí soustavu byly napojeny i všechny kovové
konstrukce, jako jsou potrubní mosty a propojovací lávky mezi objekty areálu.

Přestože je jistě nejrozumnější variantou
ochrany před bleskem průmyslového objektu vytvořit Faradayovu klec a všechny vstupy do ní osadit svodiči bleskových proudů,
jsou místa, kde toto opatření není vhodné použít. V případě datových či anténních systémů není vždy snadné najít odpovídající svodič bleskových proudů. I když se to povede, bývá někdy problém s místem pro jejich
umístění nebo u komplikovanějších systémů
– vzhledem k jejich velkému počtu – s ﬁnanční náročností. To vše jsou důvody, proč
je mnohdy výhodné doplnit ochranu před

Obr. 4. DEHNvenCI v rozváděči

V průmyslových zařízeních je vyžadována velká odolnost svodiče bleskových proudů
proti zkratovému proudu, který jím protéká
v okamžiku jeho otevření. Tyto zkratové proudy jsou v některých sítích velmi velké a je třeba před svodiče instalovat pojistky, které svým
vybavením zabrání jeho destrukci a z toho vyplývajícím dalším ohrožujícím jevům.
V hlavním rozváděči bývá nejčastěji instalován DEHNventil TN-C – svodič bleskových
proudů s velmi nízkou ochrannou úrovní Up
≤ 1 500 V. Jestliže by v hlavním rozváděči
nebyla již další technologie, je možné místo
kombinovaného svodiče bleskových proudů
a přepětí nainstalovat pouze svodič blesko-

Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2013 – téma – Ochrana před bleskem a přepětím; Požární a bezpečnostní technika
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Podružné rozváděče a jejich osazení
svodiči přepětí typu 2
Ochrany umísťované v průmyslových podružných rozváděčích narážejí na podobná
úskalí jako svodiče bleskových proudů a opět
i na situaci, kdy je třeba před svodič umístit
předjištění, pro které již není místo. Svodiče
řady DEHNguard CI je vhodné použít tehdy,
kdy se v prostoru standardního svodiče přepětí opět nachází integrovaná pojistka (obr. 5).
Svodiče jsou k dispozici v celé škále uspořádání: od jednopólových po vícepólové pro
systémy TN-C, TN-S či TT. Pro standardní
zařízení s dostatkem prostoru postačí svodiče řady DEHNguard.
Obr. 5. DEHNguard M CI s integrovanou
pojistkou

Ochrana datové komunikace
Zařízení potřebují nejenom napájet, ale
i přijímat nebo vysílat povely a informace,
pro zajištění jejich správné funkce je velmi
důležité na vstupu do každého zařízení vyrovnat potenciál stejně, jako je tomu v případě napájení. Pro datové rozvody prostřed-

Ochrana pracovních zařízení
V linii napájení se na konci téměř každého obvodu nachází pracovní zařízení s elektronickými prvky. Elektronika těchto přístrojů
je tím místem s nejslabší elektrickou izolací,
kde se vyrovná potenciál. V průmyslu znamená neřízené potenciálové vyrovnání škodu,
je důvodem výpadku výroby a mnohonásobných následných škod. Pro řízené potenciálo-

Obr. 9. Rozváděč se svodičem DEHNpatch

nictvím RS-485 je vhodné použít univerzální svodič přepětí Blitzductor XTU (obr. 7),
který se díky své vnitřní konstrukci přizpůsobí provozním napětím na signálních vodičích až do 180 V a mezi jeho zajímavé schopnosti patří i možnost, že v jeho variantě pro
čtyři vodiče může mít každý pár jiné napětí. Svodič Blitzductor XTU je možné použít
jako svodič bleskových proudů na vstupu linek ADSL/ISDN do objektu.

Obr. 6. DEHNrail

vých proudů s ochrannou úrovní sice vyšší,
avšak s koordinací proti následnému svodiči
přepětí řady RedLine svodiči DEHNguard.
V případě hlavních pojistek větších než
315 A je třeba před svodič bleskových proudů instalovat pojistky o této hodnotě, v případě ochrany proti zkratu reagující při velmi
krátkých časech do 0,2 s je hodnota předjištění u DEHNblocu M zvětšena až na 500 A.
Je-li instalace svodiči dovybavována, je
často obtížné najít prostor už jen pro svodiče, natož pro takto objemné pojistky. Nyní je
vše pohodlně a jednoduše řešitelné za použití svodiče DEHNvenCI (obr. 4), což je stejně
jako DEHNventil kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, avšak v jednopólovém provedení a s pojistkou integrovanou
v těle přístroje. Jeho instalací je dovybavení existujících rozvodů ochranou na nejlepší technické úrovni opravdu velmi snadné.

Obr. 7. Svodiče pro ochranu datových vedení
Blitzductor XTU

vé vyrovnání se v blízkosti vstupu do zařízení
používají svodiče přepětí typu 3. K montáži
na lištu TS 35 (lištu DIN) jsou určeny svodiče řady DEHNrail. Ty jsou k dispozici jak pro
jednofázové systémy TN-S (obr. 6), tak i pro
třífázové systémy. Vyjímatelný modul se svodičem umožňuje pohodlnou údržbu a měření
zařízení bez složitého odpojování.

Jiná napětí a vodiče bleskových proudů
typu 1
Výrobky společnosti DEHN jsou vyráběny pro všechny úrovně napětí a typy sítí, které se v moderním průmyslu používají. Není
tak problém ochránit i síť IT 400 až 760 V.

Obr. 8.
Ochrana pracovní stanice
se svodičem
DEHNpatch

Obr. 10. DEHNconnect SD2

Pro datové rozvody využívající konektory RJ-45 je určen svodič přepětí DEHNpatch,
který je patchkabelem pro Cat. 6 a poskytuje
ochranu všem běžně používaným počítačovým
sítím. Ideální je pro ochranu pracovních stanic nebo v provedení se zásuvkami pro instalaci do datových rozváděčů (obr. 8 a obr. 9).
Zajímavou alternativou pro rozsáhlejší
datové rozvody je prostorově úsporné řešení
se svodičem DEHNconnect SD2, které díky
bezšroubovým svorkám na těle přístroje (obr.
10) zrychluje instalaci.
S výrobky Dehn + Söhne je možné kompletně vyřešit ochranu před bleskem a přepětím od jednoho výrobce pro celý i velmi
složitý objekt.
http://www.dehn.cz

Zdroj: Časopis ELEKTRO 5/2013 – téma – Ochrana před bleskem a přepětím; Požární a bezpečnostní technika
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BLITZDUCTOR XT
– v praxi osvědčený svodič
bleskových proudů
Ing. Jiří Kutáč, DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG., organizační složka Praha

B

LITZDUCTOR XT je dělený 4 pólový univerzální kombinovaný svodič bleskového proudu pro informačně -technické systémy (obr. 1). Modul svodiče a základní díl je
nutno objednat odděleně. Splňuje nejnáročnější požadavky
kladené na provozní připravenost pro obvody MaR, systémy
BUS, signalizaci EPS a EZS a telekomunikační systémy.

chrání 4 žíly na šířce jen 12 mm tzn. BXT potřebuje jen
3 mm/pól;
energeticky koordinovaný s ochranou koncového zařízení –
kombinovaný svodič;
TYPE 1/P1 (svodič Typ 1/P1 - zkušební napětí 500 V);
LifeCheck je včasný hlídací systém k detekci součásti
svodiče a umožňuje kontrolu bez demontáže modulů –
ztráta ochrany;
modulární provedení pro uzemněné / neuzemněné slaboproudé obvody.
- umožňuje jednoduchou výměnu modulů;
- při vyjmutí či zastrčení modulů nedochází k přerušení
provozního signálu. Tato funkce je určena speciálním spínacím kontaktem, který se nachází v základním dílu (obr. 2).

žň

▲ Obr. 1: Instalace svodičů BLITZDUCTOR.

Kombinovaný svodič řady BLITZDUCTOR XT je nejen
svodič bleskového proudu s trvalou vysokou schopností svádění bleskového proudu, ale také svodič přepětí s extrémně
nízkou ochrannou úrovní pro efektivní ochranu koncových zařízení před účinky blesku a spínacích přepětí.
Výhody BLITZDUCTORu XT (eXTra) BXT:
celkový bleskový proud až 10 kA (10/350);

Univerzální provedení BLITZDUCTORu XTU
Svodič bleskového proudu a svodič přepětí k ochraně informačně-technických sítí a obvodů MaR v rozsahu provozních napětí 0 až 180 V (obr. 3).
Parametry BLITZDUCTORu BXTU:
Universální napěťový rozsah 0 až180 V – stejnosměrné
napětí:
- pro 4 nebo 2 žíly symetrického rozhraní, které jsou galvanicky odděleny od potenciálu země;
- automatická diagnostika provozního napětí daného signálu;

▼ Obr. 2: Montáž BLITZDUCTOR XT.

Zdroj: Časopis EvP
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▲ Obr. 3: Univerzální provedení svodiče
BLITZDUCTOR XTU.

▲ Obr. 4: Instalace modulu
DRC MCM XT.

- ochranná úroveň je optimálně přizpůsobena danému napětí příslušného signálu;
Kombinovaný svodič bleskového proudu a přepětí:
- schopnost svádět bleskové proudy 10 kA (10/350);
- nízká ochranná úroveň (UN + 53 V), která je vhodná také
pro koncová zařízení;
p4JOUFHSPWBOÕNLPOUSPMOÅNTZTUÁNFN-JGF$IFDL
p.PEVMPWÕTWPEJÀ LUFSÕKFTMPxFO[F[¹LMBEOÅIPEÅMV PCK
č. 920 300) a ochranného modulu dle tabulky 1:
Typ

Obj. č.

BXTU ML4 BD 0-180

920 349

BXTU ML2 BD S 0-180

920 249

▲ Tab. 1: Svodič BLITZDUCTOR BXTU.

▲ Obr. 5: Instalace svodiče
BLITZDUCTOR XT EX

- Celkově jedna linka RS-485 může přenést na vzdálené pracoviště informaci o stavu až 150 přepěťových ochran
BLITZDUCTOR CT a XT (o 600 žilách).

Prostředí s nebezpečím výbuchu
BLITZDUCTOR XT EX je modulární, 4-pólový univerzální
svodič bleskových proudů a přepětí pro vysoké nároky na připravenost v jiskrově bezpečných obvodech MaR a systémech
BUS (4 - 20 mA, PROFIBUS, atd.).
Splňuje požadavky kladené na jiskrově bezpečné obvody
(obr. 5):
- neuzemněný svodič - izolační pevnost > 500 V (žíla/zem);
- zanedbatelná indukčnost / kapacita
svodiče;
- vysoká schopnost svedení bleskového proudu celkově
4 kA (vlny 10/350);

Systém monitorování LifeCheck

- nízká ochranná úroveň d 1 300 V

LifeCheck umožňuje rychlou a snadnou kontrolu svodiče
bez demontáže modulu. Je integrován do modulu svodiče
a hlídá jeho řádný stav. Extrémní tepelné a elektrické přetížení
bude spolehlivě signalizováno a velmi rychle diagnostikováno
prostřednictvím bezdotykové technologie RFID.

(žíla/zem);

Uživatelský software pro diagnostiku přístrojem DRC MCM
XT stavu ochranných modulů BLITZDUCTOR s LifeCheck
„Status displeje“ a servisní funkce pro zkoušky, programování
a výměny ochranných modulů pomocí servisní konzoly. Software může být nahrán do běžného počítače přes rozhraní RS
485/USB – konvertor „USB-NANO 485“ a může být ovládán
servisní konzolou (tab. 2). Software je možno stáhnout bezplatně z internetových stránek www.dehn.de/download nebo
na vyžádání lze CD zaslat poštou.

- snadná a rychlá diagnostika svodiče pomocí LifeCheck;
- atesty: ATEX, FISCO.

Shrnutí
- BLITZDUCTOR® XT:
- svodič bleskových proudů 10 kA (vlny 10/350);
- svodič přepětí o impulzním proudu 20 kA (vlny 8/20);
- přepěťová ochrana pro uzemněné/ neuzemněné signální
obvody;
- systém LifeCheck umožňuje nepřetržité monitorování obvodů z hlediska elektrického a tepelného přetížení;

- K přístroji DRC MCM XT je možno připojit až 10 ochranných modulů BLITZDUCTOR CT a XT s integrovaným systémem LifeCheck (obr. 4).

- při instalaci této přepěťové ochrany nesmí být zaměněn
vstup (IN) s výstupem (OUT), jinak hrozí zničení svodiče.

- Na jednu linku RS-485 může být připojeno až 15 modulů
DRC MCM XT.

DEHN + SÖHNE GmbH + Co.KG.
organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33
140 00 Praha 4 - Krč

Typ

Obj. č.

DRC MCM XT

910 695

USB NANO485

910 486

▲ Tab. 2: Přehled prvků pro monitorování BLITZDUCTORu XT.

tel: + 420 222 998 880-2
fax: + 420 222 998 887
info@dehn.cz
www.dehn.cz

Zdroj: Časopis EvP
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DEHNconnect SD2

O

FKUDQD GDWRYêFK YRGLþĤ MH SRåDGDYNHPNWHUê]D]QtYiYVRXþDVQp
GREČVWiOHQDOpKDYČML3UĤP\VORYp
DSOLNDFH DOH L DXWRPDWL]DFH EČåQêFK URGLQQêFK GRPĤ Y\åDGXMt VWiOH YtFH RFKUDQ\ SĜHG SĜHSČWtP NWHUp MH GR LQVWDODFH
]DYOHþHQR QHMHQRP GtN\ EOt]NêP ~GHUĤP
EOHVNX DOH KODYQČ GtN\ VStQDFtP MHYĤP
Y HOHNWULFNp LQVWDODFL VDPRWQpKR REMHNWX
, VEČUQLFRYp REYRG\ Y GRPiFt LQVWDODFL
MVRXGtN\YHOPLþDVWpPXVRXEČKXYRGLþĤ
NWHUpQDUR]GtORGSUĤP\VOXQHQtYČWãLQRX
XPRåQČQR YpVW Y VDPRVWDWQpP VWtQČQpP
NDEHORYpP åODEX þL SUR¿OX Y\VWDYHQ\
HOHNWURPDJQHWLFNp LQGXNFL Y]QLNDMtFt VStQiQtP]iWČåtYHOHNWULFNpLQVWDODFL9SUĤP\VORYêFKDSOLNDFtFKMVRXW\WRSRåDGDYN\
QDRFKUDQXORJLFN\Y\ããtDKODYQČþHWQČMãt

DEHNconnect SD2
3UR QHMOHSãt ]DMLãWČQt RFKUDQ\ D ]iURYHĖ
FR QHMPHQãt SRWĜHEX PtVWD SUR MHMt LQVWDODFLY\YLQXODVSROHþQRVW'(+16g+1(
]FHODQRYRXJHQHUDFLVYRGLþĤSĜHSČWtLQWHJURYDQêFKYĜDGRYpVYRUFH
'(+1FRQQHFW 6' MH YHOPL NRPSDNWQt
VYRGLþ SĜHSČWt V ãtĜNRX SRXKêFK  PP
Y\EDYHQê EH]ãURXERYRX VYRUNRX SUR MHGQRGXFKpDYLEUDFtPRGROQpYRGLYpVSRMHQt
'(+1FRQQHFW6'RFKUiQtGYČVDPRVWDWQp åtO\ VH VSROHþQêP Y]WDåQêP SRWHQ
FLiOHPVWHMQČMDNRQHV\PHWULFNiUR]KUDQt
'&2 6' 0( [[  QHER MHGHQ SiU EH]SRWHQFLiOQtFK QHX]HPQČQêFK þL V\PHWULFNêFKUR]KUDQt '&26'0'[[ 

DEHNconnect SD2 má uzavřené boky nevyžadující
krytku

Příslušenství sloužící k zjednodušení a větší přehlednosti výsledné instalace:
Typ
/69'&2YHUWLNiOQtSRSLVN\
/6+'&2KRUL]RQWiOQtSRSLVN\
.%'&25.SURSRMRYDFtKĜHEtQHNQiVREQê

2EMHGQDFtþtVOR




x =iVXYQêPRGXO±SURUR]SRMHQtVLJQiOQtFKREYRGĤSURVQDGQRX~GUåEX
x %H]ãURXERYiVYRUNDSURMHGQRGXFKpYRGLYpVSRMHQtVRGROQRVWtYĤþLYLEUDFtP
x =DFYDNiYDFtNRQWDNWQDSDWFHVYRGLþHXPRåQtEH]SHþQpSĜLSRMHQtQD]HPSURVWĜHGQLFWYtP',1OLãW\ OLãWD76 NWHUpMHVFKRSQpVYpVWLPSXOVN$  
x ,QVWDODþQtRWYRUSURSURSRMRYDFtKĜHEtQHNXPRåĖXMtFtSURSRMHQtVLJQiOQtFKYRGLþĤ

Aretace rozpojovacího modulu

Kontakt na lištu

'(+1FRQQHFW 6' MH GYRXSyORYê VYRGLþSĜHSČWtSURVLJQiOQtUR]KUDQtGDWRYêFK
DLQIRUPDþQtFKV\VWpPĤ
5R]SRMRYDFt PRGXO XPRåĖXMH MHGQRGXãH
XGUåRYDWVGČORYDFtDVLJQDOL]DþQtV\VWpP\
EH] SUDFQp GHPRQWiåH YRGLþĤ ]H VYRUHN
VYRGLþHSĜHSČWt
'(+1FRQQHFW 6' MH XUþHQ N SRXåLWt QD
UR]KUDQtPH]L]yQRXBDåþLYêãHSRGOH
NRQFHSFH]yQRFKUDQ\SĜHGEOHVNHP
Typ
2EMHGQDFtþtVOR
'&26'0(

'&26'0(

'&26'0(

'&26'0'

'&26'0'

'&26'0'


5R]SRMHQtRNUXKXMHĜHãHQR]DSRPRFL]iVXYQpKR SURSRMRYDFtKR PRGXOX NWHUê MH
Y ]DVXQXWp SROR]H GRGDWHþQČ ]DDUHWRYiQ
PHFKDQLFNêP]iPHþNHPNWHUê]DEUDĖXMH
VDPRYROQpPX Y\SDGQXWt PRGXOX ] SDWLFH
YHVYRGLþL

6YRGLþH SĜHSČWt PDMt QD VWUDQČ YêVWXSX
MDVQp R]QDþHQt SRWLVNHP NWHUp XVQDGĖXMH
RULHQWDFLSĜLPRQWiåLD]DPH]XMHãSDWQpPX
XPtVWČQtY\VWXSXMtFtFKFKUiQČQêFKYRGLþĤ
1D YVWXSX GR SĜHSČĢRYp RFKUDQ\ MH GRGDWHþQi EH]ãURXERYi VYRUND XPRåĖXMtFt
SĜtPp SĜLSRMHQt YRGLþH QHER VWtQČQt QD
]HPSURVWĜHGQLFWYtPX]HPQČQpQRVQpOLãW\
76
9VWXSQt VYRUN\ D YêVWXSQt VYRUN\ MVRX
R]QDþHQ\ VWHMQČ MDNR X %/,7='8&725
;7 WHG\  D  3ROtþNR SUR R]QDþHQt
XPRåĖXMHMDNKRUL]RQWiOQtWDNLYHUWLNiOQt
SRSLVN\

Rozměry DEHNconnect SD2

Ochrana datových rozvodů v domácí či
podnikové síti
'DWRYpVtWČWYRĜtLQWHJUiOQtVRXþiVWEČåQp
LQVWDODFHDĢVHMHGQiRGRPiFQRVWþL¿UPX
6SUiYQČDKODYQČEH]SUREOpPRYČIXQJXMtFtLQIRUPDþQtV\VWpPMHYtFHPpQČQXWQRVWt D SUR MHKR VSUiYQRX D EH]SRUXFKRYRX

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 2/2013 – ochrana před přepětím
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IXQNFL MH GĤOHåLWi RFKUDQD SĜHG YQČMãtPL
YOLY\NWHUpKR]DWČåXMtDRKURåXMt
3UR VWiYDMtFt DSOLNDFH SĜL ]MLãWČQt DNXWQt
SRWĜHE\ VYRGLþĤ SĜHSČWt D QHSĜtWRPQRVWL
Ý GDWRYpKR UR]YiGČþH DOH L SUR QRYp
DSOLNDFH NG\ YtFHPRGXORYp XVSRĜiGiQt
63' E\ E\OR ]E\WHþQp MH XUþHQ XQLYHU]iOQt VYRGLþ SĜHSČWt '(+1SDWFK REM þ
   SUR QDVD]HQt QD SĜHFKRGX ]yQ
=%2B±=%2 /3=B±/3= 
)RUPD SĜHSČĢRYp RFKUDQ\ '(+1SDWFK
MDNRSURSRMRYDFtKR3$7&+NDEHOXSĜLQiãt
YêUD]QRX~VSRUXQiNODGĤYĤþLSĜHGFKR]tP
PRåQRVWHP -H WDNp SURSRMRYDFtP NDEHOHP V SĜHSČĢRYRX RFKUDQRX Y SURYHGHQt&DW NWHUêO]HXQLYHU]iOQČSRXåtYDW
YV\VWpPHFKVQDSČWtPGR9'&SRGOH
ý61(1

Schéma zapojení MD

Schéma zapojení ME

=DSRMHQtRE\þHMQêSURSRMRYDFtNDEHO]DSRMHQêPH]LSDQHOHPDDNWLYQtPVtĢRYêP
]DĜt]HQtP QDSĜ VZLWFKHP  VH MHGQRGXãH
QDKUDGt '(+1SDWFKHP 8]HPQČQt VSR
OHKOLYČ ]DMLãĢXMH QRVQi SDWND V MHMtå SRPRFt VH RFKUDQD XSHYQt QD QRVQRX OLãWX
76 ',1OLãWD 3RXåLMHOLVHYtFHRFKUDQ
SUR PRQWiå Y Ý UiPX GRSRUXþXMHPH
Y\XåtW PRQWiåQt VDGX '(+1SDWFK REM
þ    NWHUi MH GRGiYiQD MDNR
SĜtVOXãHQVWYtQDSĜiQt]iND]QtND
'(+1SDWFK VSOĖXMH YãHFKQ\ SRåDGDYN\
QD &DW D MH XQLYHU]iOQČ SRXåLWHOQê GR
YãHFK GDWRYêFK VtWt V MPHQRYLWêP QDSČ
WtP GR  9 +RGt VH SUR YãHFKQ\ EČåQp
NDQFHOiĜVNp D SUĤP\VORYp DSOLNDFH MDNR

QDSĜ JLJDELWRYê (WKHUQHW $70 QHER
,6'1 DOH WDNp SUR V\VWpP\ 9RLFH RI ,3
D3RZHURYHU(WKHUQHWDWRYãHSRX]H]D
SRPRFL MHGQRKR W\SX SĜHSČĢRYp RFKUDQ\
'(+1SDWFK
3OQČ VWtQČQi VWUXNWXUD '(+1SDWFKH MH
YKRGQiSURVWtQČQpDQHVWtQČQpVtWČ
'(+1SDWFK Pi ãtĜNX NRQHNWRUX 5- 
WDNåH GR Ý UiPX MLFK O]H XVDGLW Då 
YMHGQpĜDGČ
3ĜHSČĢRYiRFKUDQDMHVWDQGDUGQČGRGiYiQD
V3$7&+NDEHOHPRGpOFHP
'(+1SDWFK MH SUYQtP 3$7&+ NDEHOHP
V SĜHSČĢRYRX RFKUDQRX VSOĖXMtFtP &DW 
SRGOH,62,(&
Jan Hájek, DEHN + SÖHNE

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 2/2013 – ochrana před přepětím
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Svodiče přepětí jako důležité protipožární
opatření budov

O

FKUDQD SĜHG EOHVNHP /36 Pi MHGHQYHOPLGĤOHåLWê~NRO2FKUiQLW
OLGVNêåLYRW7HQMHRKURåHQQČNROLND]SĤVRE\3ĜHGHYãtPMHWR~UD]HOHNWULFNêPSURXGHPQHEROLGRW\NRYêPDNURNRYêPQDSČWtP3ODWQiMHSRXþNDQH]GUåRYDW
VH SĜL ERXĜFH Y EOt]NRVWL VYRGĤ KURPRVYRGXUDGČMLVH]DVWDYLWDVWiWVHPHQãtP
DMHãWČPHQãtP«3RPLQXDQWpQQtVWRåiU\
NRYRYpNRPtQ\DMLQiYRGLYi]DĜt]HQtSĜLSRMHQiNKURPRVYRGX7RDE\FKRPUDGČML
RSXVWLOLGĤP
9iåQêPUL]LNHPRKURåHQtåLYRWDMHLSRåiU
]SĤVREHQê ~GHUHP EOHVNX GR REMHNWX
3ĜtSDGĤ Y]QLNX SRåiUX MH ]QiPR YtF QHå
GRVW1LFPpQČQHO]HMHSĜLNOiGDWUR]ãtĜHQp
YČWČåHÄSĜLERXĜFHVWHMQČQLFQHSRPĤåH³
DOHWRPXåH/36EXćQHE\OQDLQVWDORYiQ
YĤEHF QHER E\O QDLQVWDORYiQ â3$71ċ
7RåHYQČMãt/36QHEROLKURPRVYRGPXVt
EêW QDLQVWDORYiQ VSUiYQČ MH ]ĜHMPp DOH
MDNMHWRVSĜtYRG\GRREMHNWX"0\VOtPWtP
SĜtYRG\ YRG\ WHSOD SO\QX D VDPR]ĜHMPČ
QDSiMHFtKR YHGHQt SĜtSDGQČ MLQêFK ÄåLYêFK³YHGHQt1HEXGRXOLGRGUåHQ\]iVDG\VSUiYQpRFKUDQ\SĜHGEOHVNHPPRKRX
EêWLWDWRYHGHQtSĜtþLQRXQHMHQ~UD]XHOHNWULFNêPSURXGHPDOHLY]QLNXSRåiUX

Obr. 1 Princip ekvipotenciálního pospojování
1 Přípojnice ekvipotenciálního pospojení
2 Vstupní a výstupní potrubí (voda, odpad, plyn)
3 Rozvod topení
4 Vodič pospojení se zemničem
5 Základový zemnič
6 Vnější LPS
7 SPD T1 na vstupu napájení nn
8 SPD T1 na telekomunikačním vstupu
9 Vodiče pospojení pro ostatní zařízení (anténní stožár,
kovová komínová vložka, PR…)

6\VWpP RFKUDQ\ SĜHG EOHVNHP MH ]DORåHQ
QDUHODWLYQČMHGQRGXFKpPSULQFLSXY\URYQiQt SRWHQFLiOĤ 3ĜL ~GHUX EOHVNX GR REMHNWXVH]YêãtSRWHQFLiOREMHNWXDEOt]NpKR
RNROtRQČNROLNGHVtWHNDåVWRYHNWLVtFYROWĤ9ãHFKQREXGHYSRĜiGNXMHVWOLåHWHQWR
SRWHQFLiOEXGHYUR]XPQêFKPH]tFKYãXGH
YREMHNWXVWHMQê3ĜLSRMHQiYHGHQt ]HMPpQDHOHNWULFNi PDMtYãDNSRWHQFLiOY]GiOHQp]HPČNWHUiMHSUiYČRGHVtWN\DåVWRYN\
WLVtFYROWĤMLQGH YêãQHERQtåWRMHFHONHP
MHGQR  3ĜHNURþtOL WHQWR UR]GtO SRWHQFLiOĤ
KRGQRWX YêGUåQpKR QDSČWt GRMGH N SUĤUD]X L]RODFH DĢ NDEHOĤ QHER VDPRWQêFK
HOHNWULFNêFK D HOHNWURQLFNêFK ]DĜt]HQt
.Y\URYQiQtSRWHQFLiOĤWHG\QDNRQHFVWHMQČGRMGHRYãHPIRUPRXRWHYĜHQêFKMLVNHU
$SRåiUMHQDVYČWČ7RPXWRMHYXQHRGRODMt
DQLQHMNYDOLWQČMãtNDEHO\
-DNWHG\SRVWXSRYDW"=iNODGHPMHSURYpVW
SRVSRMHQtQD/(% Lightning Equipotential
Bonding EXćSĜtPRQHERSĜHVSĜHSČĢRYp
RFKUDQQp ]DĜt]HQt 63' Surge Protective
Device  QHEROL VUR]XPLWHOQČML  VYRGLþ
SĜHSČWt 3ĜtNODG ]iNODGQtKR SRVSRMHQt MH
XYHGHQQDREU
3ĜLVDPRWQpLQVWDODFLMHWĜHEDSRþtWDWVWtP
åHQČNWHUêPLYRGLþLSRVSRMHQtPRKRXSURWpNDWGtOþtEOHVNRYpSURXG\DSURWRMHWĜHED
QHMHQ YRGLþH DOH ]HMPpQD VYRUN\ GLPHQ]RYDWWDNDE\QDGPČUQp]DWtåHQtQH]SĤVRELORMHMLFKGHVWUXNFL
'iOH MH WĜHED VH ]DPČĜLW QD GĤOHåLWê SDUDPHWU 63' D WtP MH VFKRSQRVW SĜHQpVW
EOHVNRYê SURXG 9 NDåGpP SĜtSDGČ MH
WĜHED]YROLWYPtVWČYVWXSXYHGHQtGRREMHNWX 63' ]NRXãHQê LPSXO]QtP SURXGHP
ILPS  V 3ĜL YêEČUX YKRGQpKR W\SX
E\FKRP PČOL SRVWXSRYDW SRGOH LQIRUPDFt
D~GDMĤXYHGHQêFKYSĜtVOXãQêFKQRUPiFK
=GH YHOLFH ]iOHåt QD ]DĜD]HQt GDQpKR REMHNWXGRQČNWHUp]WĜtGRFKUDQ\SĜHGEOHVNHP/3/UHVSQDYêVWXSXDQDOê]\UL]LND
3RGOH]DĜD]HQtGR/3/MH]iURYHĖVWDQRYHQDPD[LPiOQtKRGQRWDEOHVNRYpKRSURXGX
VH NWHURX MH XYDåRYiQR 3UR /3/ , MH WR
N$SUR/3/,,N$DSUR/3/,,,
,9MHWRN$1HFKFHPHOLSRþtWDWUR]GČOHQtEOHVNRYpKRSURXGXYX]HPQČQtYĤþL
YVWXSXMtFtPNDEHOĤPSODWtREHFQiSRXþND
åH   EOHVNRYpKR SURXGX VH UR]SWêOt
Y]HPLDVHYUDFt]SČWSRQDSiMHFtP
YHGHQt

= WRKR PĤåHPH RGYRGLW MDNp QiURN\ EXGRX NODGHQ\ QD 63' 7\S  WHG\ VYRGLþ
EOHVNRYêFK SURXGĤ LQVWDORYDQê QD YVWXSX
QDSiMHQt GR REMHNWX 9 SĜtSDGČ /3/ , MH
WĜHED SRXåtW WDNRYê VYRGLþ NWHUê Y NDåGpPSyOX XWĜtIi]RYpVRXVWDY\71& SĜHQHVH PLQ  N$ EOHVNRYpKR SURXGX 3UR
/3/,,,D,9SRVWDþtVYRGLþVÄSURSXVWQRVWt³N$

Obr. 2 DEHNventil DV M TNC 255 FM
.ODVLFNêP VYRGLþHP SĜHSČWt SUR QHMY\ããt
QiURN\ MH QDSĜ '(+1YHQWLO '9 071&
 REU 6YRGLþHSUR/3/,,,D,9UHSUH]HQWXMHQDSĜVYRGLþ'(+1VKLHOG'6+
71& REU 

Obr. 3 DEHNshield DSH TNC 255
9SĜtSDGČåHMHREMHNWY\EDYHQHOHNWURQLFNêP SURWLSRåiUQtP V\VWpPHP RþHNiYiPHåHEXGH]HMPpQDYNULWLFNêFKVLWXDFtFK
SOQČ IXQNþQt -HGQRX ] NULWLFNêFK VLWXDFt
VSRMHQêFK VH Y]QLNHP SRåiUX MH SUiYČ
ERXĜND D MHMt ãNRGOLYp ~þLQN\ QD FLWOLYRX
HOHNWURQLNX=QLþHQt(36YSĜtSDGČ~GHUX
EOHVNX MH MLVWČ QHåiGRXFt VWHMQČ MDNR Y\KOiãHQtIDOHãQpKRSRSODFKX8VR¿VWLNRYDQêFK V\VWpPĤ VSRMHQêFK V DXWRPDWLFNêP
KDVLFtP V\VWpPHP PĤåH WDNRYi SRUXFKD
]SĤVRELWL]QDþQpPDWHULiOQtãNRG\
8Ni]ND]DMLãWČQt(36MHQDREUi]NX

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 6/2012 – ochrana před přepětím
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%;70/%'9HGUXKpPSĜtSDGČMH
WĜHED]YROLWW\S63'RGSRYtGDMtFtSRXåLWpPXV\VWpPXSĜHQRVXGDW
'ĤUD]QpGRSRUXþHQt
$QWpQQtV\VWpPQDVWĜHãHE\PČOEêWFKUiQČQ L]RORYDQêP KURPRVYRGHP 9 RSDþQpP SĜtSDGČ MH EH]SHþQi RFKUDQD SĜHG
EOHVNHPSUREOHPDWLFNiQHOLQHĜHãLWHOQi
3RVOHGQtP NURNHP MH ]DMLãWČQt QDSiMHQt
FHQWUiO\ 3ĜHGSRNODGHP MH NRRUGLQRYDQi
RFKUDQDWHG\SĜHGĜD]HQêVYRGLþ7\SQD
SĜtYRGXQDSiMHQtGRREMHNWX3RWRPPĤåHPHQDYVWXSQQGRFHQWUiO\LQVWDORYDWQDSĜ
VYRGLþ'(+1JXDUG'*071
8Ni]NDVYRGLþH%;7MHQDREU'*0
71]REUD]XMHREU

Dalibor Šalanský
þOHQ,/3&/80$3OXVVUR
Obr. 4 Svodiče přepětí pro ústřednu EPS

=HMPpQD X VP\þHN þLGHO MH WĜHED ]YROLW
RGSRYtGDMtFtW\S63']KOHGLVNDQDSČĢRYp
KODGLQ\63'%OLW]GXFWRU%;70/%(
6  VSOĖXMtSRåDGDYN\QDWĜtVWXSĖRYRX
RFKUDQX WHG\ YHGHQt VP\þHN PĤåH SURFKi]HW YãHPL ]yQDPL RFKUDQ\ SĜHG EOHVNHP/3=
9SĜtSDGČåHMHNFHQWUiOH(36SĜLSRMHQD
RSWLFNi QHER DNXVWLFNi VLJQDOL]DFH D WD
EêYi þDVWR XPtVWČQD Y ]yQČ /3= %  LQVWDOXMHPHQDYHGHQtRSČW63'%;70/
%(6  =GHPXVtPHQDRSDNNRQWURORYDWSURXGRYp]DWtåHQt3ĜLRGEČUXYČWãtP
QHå$MHWĜHEDQDKUDGLWWHQWRPRGXOQDSĜ
GYRMLFt63''(+1JXDUG'*6
'DOãtYHGHQtNWHUpPXMHWĜHEDVHYČQRYDW
MHYêVWXSFHQWUiO\SURGiONRYêSĜHQRVLQIRUPDFt 3ĜHQRV VLJQiOX PĤåH EêW SĜHV
NODVLFNRX WHOHIRQQt OLQNX QHER QČNWHUêP
EH]GUiWRYêPV\VWpPHP9SUYQtPSĜtSDGČ
MH YROED 63' MHGQRGXFKi YKRGQê MH W\S

Obr. 5 Blitzductor XT

Obr. 6 DEHNguard DG M TN 275

Zdroj: Časopis Elektroinstalatér 6/2012 – ochrana před přepětím
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Tato problematika je poněkud opomíjena výrobci i firmami, které tyto jednotky instalují.
Hlavním a nevyřčeným problémem je obava o značné zvýšení ceny zakázky a následné snížení
konkurenceschopnosti, jelikož zákazník (investor) má velmi často jen omezené technické povědomí
o celkové problematice těchto instalací a jediným kritériem je cena, provozní náklady a záruka.

Klimatizace na střechách
versus „Blesk“!
Jak to funguje?
Připomeňme si, jak vlastně taková klimatizační jednotka funguje a k čemu se používá. Tyto jednotky se dnes již nepoužívají pouze na chlazení vzduchu v daných
prostorách, ale mnohdy nahrazují i funkci
vytápění (obr. 1).
Princip těchto jednotek je velice podobný
funkci chladniček a mrazáků, které najdeme v téměř každé domácnosti. Jde o dva
tepelné výměníky (lidově chladiče), mezi
kterými je kompresorem poháněno plynné médium, které je změnou tlaku schopno absorbovat a následně uvolňovat tepelnou energii a tím ovlivňovat teplotu
v požadovaných prostorách.
Obr. 1 Schéma klimatizační jednotky

Kam s ní?
Hlavní neboli centrální jednotka, která
obsahuje kompresor a jeden z výměníků,
je umístěná většinou ve venkovním prostředí (obr. 2a, 2b) a v městském prostředí
nezřídka na stěnách budov.
Vzhledem k zabranému prostoru, možnosti poškození cizí osobou nebo zvířetem a také s přihlédnutím k estetice
budovy se tyto centrální jednotky často
umísťují na střechách. Vnitřní jednotka
bývá umístěna v podhledech, na stěnách,
ale také může jít o ohřev vzduch voda
a těchto jednotek může být i několik napojených na jednu venkovní jednotku.

instalace přináší řadu podstatných změn
v celé budově. Základem je správné rozdělení zón z hlediska ochrany před bleskem a přepětím (obr. 3).
Závěry této analýzy nám určí, jaké minimální technickoekonomické opatření musíme v budově udělat, aby byla zajištěna
bezpečnost odpovídající souboru norem
a legislativě ČR.
Příklad první a ideální
Ideálním případem je, když je daná budova již od projektu navrhována s tímto
požadavkem a projektant tyto jednotky

umístí do ochranného prostoru izolovaných a oddálených hromosvodů. Dále
nezapomene veškerou potřebnou elektroinstalaci ochránit proti přepětí ihned
na přechodu z venkovního prostředí
do vnitřku budovy.
Na obrázcích 2a, 2b, 4 je příklad oddáleného izolovaného hromosvodu na nevodivé střeše, kde veškerý bleskový proud
je zachycen v dostatečné vzdálenosti
a odveden mimo vnitřní instalace budovy.
Důležité je se vyhnout napájecím kabelem a trubičkami s médiem v dostatečné
vzdálenosti svodům a jímacímu vedení.

Jak na to?
Pokud se zákazník rozhodne pro montáž
klimatizační jednotky na střeše budovy,
pak by si měl nechat vypracovat novou
analýzu rizik z hlediska ochrany majetku,
zdraví a života osob v budově, jelikož tato

Obr. 2a Umístění výměníku klimatizační jednotky
na střeše objektu

Obr. 2b Instalace systému DEHNiso Combi, včetně přepěťové ochrany DEHNguard
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ochranném úhlu. Jímače vzájemně propojíme mezi sebou a zároveň se snažíme
rozložit bleskový proud mezi maximální
množství svodů, abychom maximálně
omezili velikost bleskového proudu, který
by nám tekl skrze jednotku do budovy.
Napájecí kabely osadíme těsně po přechodu do budovy svodiči bleskových
proudů např. DEHNventil (SPD typu 1+2),
DEHNbloc (SPD typu 1), DEHNvenci (SPD
typu 1+2) a případně vybavíme podružné
rozváděče svodiči bleskových proudů podle provedení ekvipotencionální přípojnice nebo hlavního ochranného pospojení (HOP). Je také důležité zajistit řádné
pospojení a uzemnění všech vnitřních
jednotek, jelikož i ty nám ohrožuje část
bleskového proudu, který se může objevit na kovových trubičkách, které vedou
nejenom chladící (topné) médium do jednotky na střeše ale také ošetřit jejich napájecí vedení svodiči bleskových proudů
dle zvolené architektury napájení. I při
dodržení všech uvedených pravidel může
dojít se značnou pravděpodobností k poškození elektrických součástí klimatizační
jednotky.
Obzvlášť v tomoto případě bude hrát velmi výraznou roli stav hromosvodu, jeho
svodů a zemnění. Při použití nekvalitních
hromosvodních součástí se vlivem koroze
a únavou materiálu bude zvyšovat celkový odpor jímací soustavy a poteče významnější část bleskového proudu vnitřkem budovy, což bude mít za následek
častější a fatálnější škody uvnitř budovy.

Obr. 3 Koncepce zón ochrany před bleskem

Obr. 4 Instalace systémů DEHNiso Combi pro ochranu klimatizační jednotky

Nezapomeňme, že i v tomto případě
musíme napájecí a MaR vodiče ošetřit
přepěťovými ochranami SPD typu 2 (DEHNguard), jelikož se nevyhneme masivní
indukci. Také nezapomeňme, že hlavní
jednotky jsou propojeny kovovými trubičkami s vnitřní jednotkou. Je odůvodnitelné osadit svodičem Typu 2 i rozváděče
odkud jsou tyto jednotky napájeny.
Pro inspiraci uvádím hlavní použitý hromosvodní materiál značky DEHN na obrázku. Jedná se o sady DEHNiso Combi
obj. č.105 440 doplněné o lano Andrey
obj. č. 840 050 , úchyty nosných GFK tyčí
k zábradlí obj. č. 105 354 a izolační vzpěru
obj. č.106 331.

zabránit přímému úderu blesku do pláště
jednotky, proto kolem jednotky osadíme
jímače tak, aby jednotka byla v jejich

Závěr
Přístup realizačních firem je různý. Při složitějších aplikacích si nechávají zpracovat
projekt externím projektantem a odvedou jen část práce související s funkcí
zařízení a ochranu přenechávají externím

Příklad druhý
Klimatizační jednotka je umístěna na plechové střeše a kovové konstrukci, která je
spojena se střechou a nejednoznačným
způsobem i s konstrukcí budovy (obr. 5).
V tomto případě nelze vytvořit izolovaný
hromosvod a nezbude nic jiného, než klima jednotku připojit k hromosvodní soustavě. Je nutné myslet na spoustu aspektů
spojených s tímto řešením. Je důležité
Obr. 5 Klimatizační jednotka, která je spojená s hromosvodem
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Obr. 6

Obr. 7

elektrofirmám. Zde se jedná o lepší variantu. V horším případě pracují dle vlastní
úvahy a osvědčených metod.
Na nedostatky upozorní majitele až revizní technik, ale jen ten, který vykonává řádně svoji profesi a velice záleží na přístupu
majitele takového zařízení, jak se k problému postaví, jelikož to přináší další nemalé
investice, které úzce souvisí s bezpečností
a ochranou majetku.

lovali novou instalaci klimatizace servrového sálu. Vzhledem k nutnosti zvýšení
chladícího výkonu byla odbornou firmou
instalována nová klimatizace sestávající
z vnější jednotky umístěné na střeše objektu a z vnitřní jednotky umístěné ve výpočetním sále. Obě jednotky byly propojeny měděným potrubím. Vnější jednotka
byla napájena ze stávající sítě TNC a vnitřní jednotka ze sítě TNS výpočetního sálu.
Střecha objektu je plochá, krytá živičnou
krytinou a byla opatřena hromosvodem
zřízeným podle ČSN 341390. Dodavatelská firma vnější jednotku připojila k hromosvodu.
Jak je jistě odborníkům z tohoto stručného popisu zřejmé, byla tímto řešením
zcela porušena ochrana elektronických
systémů výpočetního sálu ( a nejen jeho)
proti pulznímu přepětí a vznikalo nebezpečí zavlečení bleskového proudu do napájecí sítě.
Vlivem rozdílných potenciálů na ochranném vodiči v sále a na střeše docházelo
k průtoku elektrického proudu měděným
potrubím až v hodnotě 7 A. Je zřejmé,
že instalační firma vůbec neměla ponětí
o ochraně před pulzním přepětím. Vzhledem k tomu, že se blížilo bouřkové období,
bylo nutno urychleně realizovat opatření,
aby nebylo nebezpečí havárie při zpracovávání citlivých dat. Vzhledem k vysokým
požadavkům provozovatele na bezpečnost a spolehlivost byly provedeny dvě
skupiny opatření. Současně však musela
být respektována skutečnost, že provozovatel výpočetního centra není vlastníkem
objektu a má omezené finanční prostředky. První skupina spočívala v opravě a částečné rekonstrukci hromosvodu. Měřením

Příklad z dlouholeté praxe revizního
technika pana Rezka
Firma REMA s.r.o. je vyhledávána těmi zákazníky, kteří požadují komplexní řešení
spolehlivosti elektrických systémů v objektech. Jedním z těchto zákazníků je významná zdravotní pojišťovna, která sídlí
v objektu postaveném v osmdesátých
letech minulého století. Z doby výstavby
objektu vyplývá skutečnost, že původní
elektroinstalace byla provedena v soustavě TNC.
Postupnými dílčími rekonstrukcemi byla
alespoň nejdůležitější pracoviště upravena tak, aby splňovala požadavky na spolehlivost elektronických systémů. Zejména místnost serveru, kde při měsíčním
zpracovávání velkého množství dat nesmí
dojít k výpadkům, nebo chybám ve zpracovávaných datech, byl vybaven záložními zdroji UPS, novou elektroinstalací splňující požadavky na vyrovnání potenciálů
a vybavenou spolehlivou energeticky koordinovanou ochranou proti pulznímu
přepětí pomocí výrobků DEHN + SÖHNE.
Těmito opatřeními bylo dosaženo spolehlivého bezporuchového provozu.
Po určité době se na nás provozovatel
obrátil se žádostí, abychom překontro-

bylo zjištěno, že dva z šesti zemničů hromosvodu mají zemní odpor větší než 60
Ohmů. Byla provedena oprava uzemnění
tak, že alespoň tři zemniče byly propojeny
zemním vedením pomocí drátu FeZn průměru 10 mm. Na té části střechy, kde byly
instalovány vnější klimatizační jednotky
byl rekonstruován hromosvod podle ČSN
EN 62305 tak, aby splňoval požadavky
na izolovaný oddálený hromosvod v LPS
II. Pochopitelně klimatizační jednotky byly
od hromosvodu odpojeny.
Pro napájení jak vnitřní, tak i vnějších
jednotek byl instalován nový rozváděč
a niťové přívodky v soustavě TNS chráněné svodiči bleskových proudů a svodiči přepětí DEHN. Přestože tedy napájení
vnější i vnitřní jednotky vychází z jednoho
rozváděče, bylo pro jistotu ještě provedeno propojení vnější jednotky na hlavní
ochrannou přípojnici (HOP) pomocí vodiče CY 25 mm2.
Z tohoto příkladu vyplývá, že i na starších objektech je možno instalovat klimatizační jednotky tak, aby vyhovovaly
požadavkům na ochranu před bleskem
a přepětím.
Jak již bylo zmíněno v článku, bohužel
instalační firmy v zájmu nízké ceny tuto
problematiku při montáži většinou nijak
neřeší.
Přitom je jasné, že při montáži by instalace
přívodů a vyrovnání potenciálů i oprava
hromosvodu byly levnější než dodatečně,
protože zejména zřizování kabelových
tras bývá po dokončené montáži potrubí
již značně obtížné.
Ukázky pochybných instalací
Na obrázku 6 zcela chybí jímací tyče a rozložení bleskového proudu do více svodů.
Při zásahu bleskem je jisté poškození vnějších jednotek a zavlečení význačné části
bleskového proudu do vnitřku budovy.
Obrázek 7 je příkladem úplné ignorace
stávajícího hromosvodu. Jednotky vytvářejí nejvyšší bod střechy a jejich nosná
konstrukce zcela ignoruje blízkost jímacího vedení i zde je jistý vznik škod na jednotkách a zavlečení bleskového proudu
do budovy.
Obrázek 8
Úplná absence hromosvodů, pospojování a uzemnění. Boudo, budko kdo v tobě
přebývá???
Vít Kalivoda
Rema, spol. s r.o.

Rema, spol. s r.o.
Nad Šálkovnou 1524/1
147 00 Praha-Braník
rema@rema.cz
www.rema.cz
Obr. 8
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Ochrana solárních soustav
proti blesku

vu zákazníkovi souběžně doporučí
opravu hromosvodu spřátelenou firmou instalující hromosvody, může potvrdit svou odbornost a dobrou pověst.

František Haščyn

V praxi se také používá oddálený, neboli izolovaný hromosvod. Tento typ hromosvodu je úplně elektricky izolován
jak od vnějšího hromosvodu, tedy jímací soustavy a svodů, tak od vnitřních
rozvodů včetně pospojování (například
anténami, solárními kolektory atp. včetně vnitřních elektroinstalací). Požadovaná izolace je zajištěna dodržením dostatečné vzdálenosti od uvedených prvků. Tato vzdálenost se označuje s a její
minimální hodnota je rovněž normativně dána. Součástí oddáleného hromosvodu je izolovaný svod, pro který se
používá speciální kabel HVI nebo HVI
light s vysokou izolační schopností.

Instalace solárních panelů na vnější obálce domu, zejména na střeše, vyžaduje
posouzení, zda při ní nedojde k narušení ochrany domu proti úderu blesku.
V řadě případů není nutné stávající funkční hromosvod upravovat, ale firma instalující solární soustavu by se o tom měla ujistit. Zvláště pak tehdy, pokud se
kolektory instalují na různých konstrukcích, na velkých plochých střechách,
nebo třeba i jako součást zábradlí balkónů atp. Pokud jde o nově stavěný dům,
pak by měla být jeho ochrana proti úderu blesku řešena se zohledněním solární soustavy. Příspěvek poskytuje základní informace k problematice.
Recenzent: Jiří Matějček

Hromosvod je v prvém přiblížení možno chápat jako součást protipožární
ochrany objektu před bleskem. Hromosvod zajišťuje vnější ochranu proti
úderu blesku. Vedle vnější ochrany
existuje i vnitřní ochrana. Ta souvisí
s rostoucím rozsahem technického vybavení objektů, které přináší stále větší
možnost zavlečení nebezpečného elektrického potenciálu od blesku dovnitř
budovy, kde mohou nastat další škody.
Například nejběžnější je zničení citlivých elektronických zařízení. Vnitřní
ochrana spočívá v zabránění vzniku nebezpečných rozdílů elektrických potenciálů. Pro tuto ochranu se instalují
svodiče přepětí a provádí se vzájemné
pospojování vodivých prvků v domě.

Hromosvod
Hromosvod není výrobek, ale je to systém, který má své parametry jako celek podle příslušných norem – viz vyhláška ke Stavebnímu zákonu. Základní
prvky hromosvodu jsou jímací soustava, svody a zemnič.
Jímací soustava se sestavuje podle tvaru střechy a účelu. Používány jsou dva
druhy:
– hřebenové vedení, většinou doplněné jímacími tyčemi, je standardní jímací soustava pro střechy sedlové,
– mřížová soustava, často doplněná jímacími tyčemi, je standardní pro
střechy rovné.
Součástí jímací soustavy mohou být
i tzv. náhodné jímače. Jde o kovové
elektricky vodivé části vyčnívající z objektu, typicky zábradlí na předsunutém
balkonu, které jsou vystaveny riziku zásahu bleskem, a které proto musí mít
odpovídající průřez, aby nedošlo k jejich poškození při zásahu bleskem a náležitě propojeny se svodem.
Svody slouží k propojení jímací soustavy se zemničem a zhotovují se jako:

– svody povrchové, nejběžnější standardní řešení,
– svody skryté, vodič svodu je uložen
ve stěně nebo pod vrstvou zateplení
v netříštivé instalační trubce,
– svody náhodné, které tvoří jiné elektricky vodivé prvky konstrukce objektu, například vhodně pospojované ocelové armování betonové konstrukce.
Počet svodů vychází z maximální vzdálenosti mezi svody, která se určuje
podle požadované třídy ochrany LPS
(Lightning protections system), a která
rovněž stanoví poloměr zkušební koule
(viz dále).
Třída LPS

Poloměr valící
se koule r

Vzdálenost
mezi svody

I

20 m

10 m

II

30 m

10 m

III

45 m

15 m

IV

60 m

20 m

Tab. 1 Třídy ochrany proti úderu blesku
Zemnič je určen ke svedení elektrického proudu z blesku do země. Často se
zhotovuje z ocelové pozinkované pásky nebo desek, které se do země ukládají při zhotovování základů domu.
Aby spolehlivě fungoval, musí mezi zeminou a zemničem být nízký elektrický
odpor. Maximální elektrický odpor vůči
zemi je 10 Ω. Podle kvality zeminy se
proto navrhují rozměry zemniče. Zatímco nadzemní části hromosvodu mohou mít životnost srovnatelnou s životností domu, životnost zemniče může
být mnohem kratší vlivem intenzivnějších korozivních procesů v zemi. Není
náhodným stavem, když je u starších
objektů jen pár centimetrů pod povrchem země korozí přerušen spoj svodu a zemniče, a hromosvod tedy nemůže plnit svou funkci. Pokud v takovém
případě firma instalující solární sousta-

Ochranný prostor
Při vytváření ochranného prostoru se
vychází z poznatků týkajících se šíření
elektrického výboje. Na jejich základě
byla navržena metoda „VALÍCÍ SE KOULE“. Princip metody spočívá v tom, že
se mezi dvěma prvky hromosvodu, například jímací tyčí a s ní svodem spojeným kovovým okapem, nesmí konstrukce domu dotknout povrch koule
při jejím odvalování po povrchu objektu. Poloměr valící se koule je definován podle požadované třídy ochrany
proti blesku, a čím je menší, tím dokonalejší ochrany je dosaženo. Kouli po
obrysu domu odvalujeme a prověřujeme splnění podmínky. Specialisté na to
mají software, ale při znalostech geometrie to lze zvládnout i bez něj. Pro
základní názor si lze jako pomůcku
zhotovit v měřítku výkresu domu kruh
o vhodném průměru z tvrdého papíru,
nebo jen jeho část, a ten po obálce
domu odvalovat. Nestačí prověřit jen
jeden řez domu, je třeba prověřit
všechny směry a varianty. Prostor pod
povrchem koule bez dotyku s obálkou
domu je považován za chráněný.
V tomto prostoru je možné umístit solární kolektory.

Zvláštnosti objektů a jejich
poloha
Součástí návrhu ochrany proti blesku,
a také volby vhodné třídy bezpečnosti,
je posouzení druhu objektu, jeho tvaru,
umístění aj. Druh objektu se volí podle
jeho významu, například škola, nemocnice, objekty veřejné, bytový dům,
eventuálně jeho historické hodnoty.
Posuzuje se jeho výška, druh střechy,
zvažuje se umístění objektu v zástavbě,
nebo zda jde o objekt osamocený, jeho
poloha podle mapy četnosti úderů
blesku, přítomnost hořlavých a výbušných materiálů atd.

Zdroj: Časopis Topenářství instalace 3/2013

72

SD83/CZ/1307 © Copyright 2013 DEHN + SÖHNE, Ing. Jiří Kutáč

Rodinné domy jsou často řazeny do třídy LPS IV s poloměrem valící se koule
60 m, ale v případě vybavení drahým
audiovizuálním zařízením, počítači, regulací vytápění a všech možných dalších činností, se doporučuje volit třídu
LPS II. V této souvislosti je nutné si uvědomit, že dodatečná instalace solární
soustavy, i když se při ní dodrží obvyklé
pokyny výrobce solárního setu, může
ochranu proti blesku navrženou záměrně ve vyšší třídě LPS II posunout do nižších tříd III nebo IV, které v případě daného domu mohou být vyhovující, pokud se nezohledňuje jeho technické vybavení. Pokud má zákazník na ochranu
proti blesku platnou revizní zprávu, je
povinností firmy instalující solární soustavu se s ní seznámit a na možné nebezpečí snížení třídy ochrany prokazatelně upozornit, případně zajistit potřebné úpravy hromosvodu! Jinak se
firma vystavuje nebezpečí, že při eventuálních škodách způsobených bleskem po ní bude zákazník vyžadovat náhradu. Pokud se tím instalační firma nechce zabývat, tak by si alespoň v předávacím protokolu měla nechat potvrdit,
že na nebezpečí snížení ochrany domu
před bleskem zákazníka upozornila
a doporučila prověření odbornou firmou. Zvýšenou ochranu proti blesku
vlivem vysoké ceny instalované techniky si zajišťují především movití zákazníci, pro které není problém si zajistit důslednou právní ochranu svých práv.

Vnitřní ochrana proti přepětí
Vnitřní ochrana proti přepětí je soubor
opatření, jejichž cílem je, aby se uvnitř
domu mezi kovovými elektricky vodivými prvky nemohlo vlivem blesku vytvořit elektrické napětí nebezpečné jak
lidem, tak nejrůznějším elektrickým
a elektronickým zařízením. Opatření se
týkají celého elektrického rozvodu
v domě od rozvaděče až k poslednímu
prvku elektrické instalace. Používají se
tzv. svodiče přepětí v různé napěťové
a výkonové úrovni. V podstatě jde o zařízení, která dokáží řízeně na velmi
krátkou dobu vodivě spojit prvky, mezi
kterými přepětí vzniklo a přepětí v důsledku protečení proudu zanikne.
Solární soustavy jsou vzhledem k elektricky vodivému propojení měděnými
nebo ocelovými trubkami kolektorů
umístěných ve venkovním prostředí
a prvků vybavených elektronickým řízením, např. i čerpadel, uvnitř domu,
vystaveny riziku zničení a rovněž ohrožení zdraví osob. Proto je standardem
napojení elektricky vodivých částí solárních soustav na pospojovací okruh
v domě, který zajistí vyrovnání elektrických potenciálů například při poruše
izolace v nejrůznějších zařízeních napojených na elektrickou síť. Za druhý

standard lze považovat ochranu proti
přepětí, které může vyvolat úder blesku, a to i do vzdálených objektů, která
se řeší instalací svodičů přepětí.

hromosvodu (charakteristika uvedena v kapitole Hromosvod), který se
nainstaluje v blízkosti kolektorů
podle možností stavební konstrukce.

Hromosvod a solární systém

Závěr

V zásadě existují tři možnosti řešení:
1) Instalace solárních kolektorů je součástí projektu objektu. Pak je ochrana řešena v rámci projektu hromosvodu. Tento společný profesní
problém je nutno vnímat již od nejnižších stupňů projektu. Údaj o zařízeních v prostoru odpovídajícím
vnější ochraně a se vztahem na
ochranu vnitřní je i položkou pro výpočet rizika. Na něj se mimo jiné vážou i podmínky pojistné smlouvy
pro objekt. Instalační firma v takovém případě nemá žádný problém,
když se drží projektu, který definuje
místo upevnění kolektorů včetně
podpůrné konstrukce. Pokud se stavitel rozhodne k instalaci solární
soustavy až na poslední chvíli, nezbývá nic jiného, než ochranu proti
blesku prověřit.
2) Solární kolektory se instalují na objekt s již existujícím hromosvodem.
Pak mohou nastat další možnosti:
– hromosvod má parametry, které
odpovídají požadované třídě bezpečnosti (žádná část hromosvodu není viditelně poškozena,
zemnič má vyhovující zemní odpor, existuje platná revizní zpráva). Pokud instalované solární
kolektory mírně zasahují do nechráněného prostoru, může pomoci doplnění hromosvodu například instalací jímacích tyčí na
nejbližší svody, které oddálí povrch valící se koule od přesahujících částí. Také je nutné zajistit
vyrovnání potenciálu na potenciálovou sběrnici objektu. Tedy
provést pospojování uzemňovací
svorky solární jednotky a na kovové potrubí navlečených svorek
vodičem vhodného průřezu,
s potenciálovou sběrnicí objektu,
která má být přístupná v elektrickém rozvaděči.
– hromosvod objektu není v dobrém stavu, nebo je vyloženě špatně proveden. V tomto případě má
být nejprve upraven hromosvod
na nové podmínky, zahrnující i řešení ochrany solárních kolektorů, a teprve pak má být provedena montáž kolektorů. Předložení
revizní zprávy hromosvodu může
mít pro instalační firmu velký význam v případě následných problémů.
3) Solární kolektory se instalují na objekt bez hromosvodu. V tomto případě se nabízí zjednodušené řešení
spočívající v instalaci oddáleného

Když se člověk znalý zásad ochrany
před úderem blesku, a v současnosti
i proti přepětí, rozhlédne po střechách
domů a případně nahlédne i do jejich
elektroinstalačních skříní, nestačí se
divit. Například náhrada jímače zařízením, které souvisí s elektrickou soustavou objektu, je nad chápání pudu sebezáchovy. Vyplývá z neznalostí a podceňování nebezpečí. Typická je například instalace televizní antény na jímací tyč hromosvodu, ačkoliv by anténa
měla být instalována na vlastním stožáru v chráněném prostoru.
Ochrana proti úderu bleskem a instalace solárních soustav, to nejsou obory
pro kutily. Obojí musí instalovat minimálně vyučení řemeslníci a návrh zařízení mají provádět osoby, které k tomu
mají oprávnění, a které jsou si vědomy
souvislostí. Jak ukazují připojené příklady, tak je vždy nutné zvážit konkrétní podmínky, obecné doporučení může
být zavádějící.
V patrnost je nutné vzít i stále menší
ochotu pojišťoven hradit náklady na
odstraňování škod bez důkladného
ověření, že škoda nevznikla v důsledku
nedodržení deklarovaných vlastností
ochrany proti blesku.

Příklad 1. Rodinný dvojdům se solárními kolektory na rovné střeše
Mřížová jímací soustava doplněná jímacími tyčemi.
Stupeň vnější ochrany LPS III podle
ČSN EN 62305.
Poloměr valící se koule 45 m, maximální vzdálenost mezi svody 15 m.
Rozměry domu:
půdorys 10 × 15 m
výška
9,0 m
s = 0,60 m dostatečná vzdálenost ve
zdivu
s = 0,30 m dostatečná vzdálenost ve
vzduchu
Dostatečná izolační vzdálenost s = 0,60 m
ve zdivu znamená, že pokud je nějaká
část hromosvodu vedena zdivem, tak
nejbližší vedení, potrubí atp. musí být
minimálně v této vzdálenosti.
Izolační vzdálenost s = 0,30 m ve vzduchu v tomto případě znamená, že kovová část solárních kolektorů a rozvodů
na střeše musí být od jímače a svodů
vzdálena minimálně 0,30 m.

Zdroj: Časopis Topenářství instalace 3/2013
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Příklad 1. Podélný řez
Příklad 2. Rodinný dům se solárními
kolektory na sedlové střeše
Jímací soustava tvořena hřebenovým
vedením a jímací tyčí umístěnou na
tělese komína. V místě svodů je provedeno spojení s okapovým žlabem.
Stupeň vnější ochrany LPS IV podle
ČSN EN 62305.
Poloměr valící se koule 60 m, maximální vzdálenost mezi svody 20 m.
Rozměry domu:
půdorys 9 × 9,2 m
výška
7,0 m
s = 1,2 m dostatečná vzdálenost ve
zdivu
s = 0,6 m dostatečná vzdálenost ve
vzduchu

Pohled z boku
Izolační vzdálenost s = 0,60 m ve vzduchu znamená, že kovová část solárních
kolektorů a rozvodů na střeše musí být
od jímače a svodů vzdálena minimálně
0,60 m. Ve srovnání s příkladem 1., kde
byla požadována vyšší třída ochrany
proti blesku LPS III, je to dvojnásobně
více, ačkoliv v tomto případě je požadována třída ochrany proti blesku nižší, LPS IV. Důvodem je skutečnost, že do
výpočtu vzdálenosti vstupují další faktory, v tomto případě kovová komínová
vložka.
Tento příklad rovněž ukazuje vliv konkrétního umístění kolektorů. Pro dosažení optimálního sklonu kolektorů bylo
nutné použít zvyšující podpůrnou konstrukci na horním okraji kolektorů. Je
vidět, že kdyby byly kolektory instalo-

vány v nižší části střechy, vyčnívaly by
z chráněného prostoru. Přesunem kolektorů po střeše výše k hřebeni lze dosáhnout zvýšení jejich ochrany. Na
střechách v praxi jsou vidět kolektory
instalované i ve velké blízkosti okapů,
kde není zajištěno jejich umístění
v chráněném prostoru a ani dodržení
požadované izolační vzdálenosti od
součástí hromosvodu.
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Názor odborného učitele
ke schopnostem řemeslníků
Otázka zní, zda lze vinu za nedodržení
ochranného pásma ochrany proti blesku
při instalaci solárních kolektorů na střechu přičítat řemeslníkům. Řemeslníci –
instalatéři, kteří získali výuční list dříve,
o problematice vztahu solárních kolektorů a ochrany proti blesku možná něco
vědět budou. Ale především na základě
nejrůznějších školení, které pro ně organizují výrobci a dodavatelé solární techniky. Tato školení nemají závazný obsah
a závisí jen na pořadateli školení, jak
hluboce se bude vztahu kolektorů a hromosvodu věnovat. Čím více takových
školení a od různých pořadatelů řemeslník absolvuje, tím větší je pravděpodobnost, že se s touto problematikou setká.
Výjimkou budou samozřejmě řemeslníci,
kteří si své vzdělání záměrně rozšířili
a doplnili.
Současný stav středního školství u vyučených získání těchto znalostí nepodporuje. Pojem učební osnova již neexis-

tuje. Dnes se má používat tzv. Školský
vzdělávací program, ve zkratce ŠVP.
Tento ŠVP vychází z Rámcového vzdělávacího programu, zkráceně RVP, který
na školy přichází z Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy. V RVP i v ŠVP
máme například na výuku zaměřenou
na tepelné solární soustavy jednu vyučovací hodinu za rok. Nejde o omyl, skutečně jen jednu hodinu. Pokud by chtěl učitel tomuto tématu věnovat více času, musel by např. vypustit výuku o tepelných
čerpadlech nebo jiné téma. V rámci jedné hodiny jsme schopni žáky seznámit
jen se skutečným základem problematiky, ale to je tak vše. K souvislostem, jako
je například ochrana kolektorů proti
blesku, vyrovnání potenciálu, se učitel
nemá šanci dostat, pokud nemá velmi
nadprůměrné žáky. Z toho vyplývá, že
žák, který opustí školu s výučním listem,
podle ŠVP nemusí nic o daných souvislostech vědět a ani v otázkách k závěrečným zkouškám nic o této problematice
není.

jevují velký zájem. Pokud však mají ze
škol vycházet řemeslníci s takovou úrovní
znalostí a dovedností, jak to od nich očekávají zákazníci, tak není možné na úkor
výchovy omezovat technické předměty.
q Ing. Jaroslav Dufka,
odborný učitel, Zlín;
člen redakční rady Topenářství instalace

Odborná výuka instalatérů, a to nejen
podle mého názoru, je neúměrně omezována stále větším podílem hodin věnovaných literární výchově, biologie
a ekologie, chemie a podobným předmětům, které možná zvyšují jejich obecné
znalosti (snad se tím plní i nějaké požadavky z Evropské unie), ale těžko slouží
k jejich lepšímu uplatnění na trhu práce,
ke kterému je, podle názvu oboru, má
škola připravit.
Souvislosti instalací solárních kolektorů
a ochrany proti blesku by měly být zřejmější žákům, kteří své vzdělání zakončují maturitní zkouškou. Na naší škole jsme
měli maturitní obor Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov (MIEZB), od kterého jsme si slibovali
velký posun v odborných znalostech
žáků, včetně vnímání mezioborových
souvislostí. Bohužel většina žáků, kteří se
na tento maturitní obor přihlásili, a kteří
jej dokončili, neměla očekávanou vyšší
úroveň znalostí než žáci vyučení. A vlastně se ani není co divit, když jsme u budoucích maturantů měli prakticky stejný
časový prostor na výuku, jako u vyučených. Tedy jednu hodinu ročně na solární
techniku, jednu na tepelná čerpadla, jednu na kogenerační jednotky atd. Navíc
vzhledem k nižšímu podílu praktické výuky zaostávali žáci MIEZB za vyučenými
žáky i v oblasti řemeslnických dovedností. Proto byl tento obor na naší škole po
dvou letech zrušen. Je možné, že na jiných školách mají opačné zkušenosti,
byla by to velmi příjemná zpráva. I v tomto maturitním oboru je významná pozornost věnována výchově, což jsou nejrůznější přednášky směřující proti užívání
drog, pití alkoholu, ke slušnému chování
ve společnosti apod. Nepopírám, že je
tato výchova potřebná, a že o ni žáci pro-
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Všechno funguje jak má…
(zkušenost z letošního veletrhu Amper)

Ano, jistě! Nejenže mám hroinstalace svodičů přepětí v případě, že dostatečná
vzdálenost s je dodržena
mosvod, ale u střídače byly i přepěťové ochrany!
To je principiálně v pořádku,
>s
ochranný prostor hroale měl jste systém správně namosvodu
instalovaný?
Pochopitelně. Všechno bylo
podle projektu.
Rozhovor plynul dál a já jsem
se pomalu dostával do úzkých
s vědomím, že budu řešit mně
CYA 6
první známý příklad škod při instalaci oddáleného hromosvodu. Jednak jsem počítal s tím,
svodič přepětí
1 kombinovaný
že projektant nebude hazardovat
DEHNventil DV M 255 TNC
kat. číslo 951 300
a nepřipojí panely k hromosvopřepětí
2 svodič
du, a také jsem musel řešit otázDEHNguard DG M TN 275
kat. číslo 952 200
ku termínů a deﬁnicí. Dotyčný
(v případě, že vzdálenost
pán si totiž pletl ekvipotenciální
mezi 1 a měničem je menší
kW·h
než 5 m, není třeba tento měnič
pospojování s uzemněním a přiinstalovat)
pojení k hromosvodu lehce zapřepětí
3 svodič
DEHNguard DGM YPV SCI 1000
měnil za ochranné, tedy ekvipokat. číslo 952 510
tenciální pospojování. To je však
v pořádku, laik přece nemusí rozeznávat rozdíly mezi těmito názvy. Nicméně na mnou pokládané otázky odpovídal stylem, že Obr. 3. Správná ochrana za pomoci izolované LPS
(foto: D. Šalanský)
skutečně vše vypadalo tak, že
LPS je korektně instalován. Potom mě napadla myšlenka vrátit
se zcela na začátek a vše si ještě jednou srovnat, přeci jenom
mumraj na veletrhu není ideální místo na klidné přemýšlení,
a řekl jsem:
Někde musí být chyba. Zkusme ji tedy najít.
S tím rizikem, že na výpočtu
dostatečných vzdáleností s vše
ztroskotá a že se nedobereme
výsledku, jsem začal od začátku
a zkusil jsem novou první jednoduchou otázku:
Doufám, že jste neměl panely
spojené s hromosvodem?
No samozřejmě, že měl. Vždyť Obr. 4. Izolovaný hromosvod na plechové střeše s HVI light
(foto: D. Šalanský)
to bylo v projektu.
(Zde byla právě záměna terDále jsem se zaměřil na ochranu střídamínu pospojování s termínem připojení
če a položil druhou zcela klíčovou otázku:
k LPS.) Smutně jsem se na staršího pána poA kde byly instalovány svodiče přepětí?
díval a řekl jsem:
Samozřejmě v případě spojení panelů
Bohužel, tak to je v pořádku. Vše dopadlo
s vnějším LPS je jakákoliv instalace SPD
tak, jak mělo.
velmi diskutabilní.
Pozn.: S Honzou (Jan Hájek) na našich
školeních vždy říkáme, že v případě neoddáSvodiče byly na straně připojení k síti, na
leného hromosvodu bude škoda na FV pavýstupu z měniče.
nelech 0 až 100 %. Zde to byla horní možná
Moje vysvětlení pánovi:
hranice. Poškozeny, popř. zničeny prý byly
Blesk udeřil do hromosvodu, šlo skutečopravdu všechny panely.
ně o přímý úder. Izolační pevnost mezi ráCYA 16

Na letošním veletrhu Amper jsem absolvoval následující rozhovor, který je částečně pozměněn pro styl dialogu, nicméně podstata rozhovoru zůstala zachována v celém
rozsahu.

Dalibor Šalanský,
člen ILPC, Luma Plus, s. r. o.

vstupy DC

Obr. 1. Panely jako jímač (foto: J. Štěpán)

výstup AC

HOP

Obr. 2. Ochrana stringů střídače
(foto: D. Šalanský)

K expozici ﬁrmy Dehn přišel postarší, na
první pohled nahněvaný muž. Přímo z něj
čišela nedůvěra v jakékoliv systémy ochrany před bleskem a rozhovor probíhal přibližně v tomto stylu:
Postarší muž:
Dobrý den, mohu Vám ze své zkušenosti říci, že vše, co zde vystavujete, stejně nefunguje.
Já:
Copak se stalo?
No, udeřil mi do domku blesk.
Nějaké škody?
Odešla mi fotovoltaická elektrárna.
A v jakém rozsahu, co vše bylo poškozeno?
Úplně všechno! Fotovoltaické panely
i střídač. Ty panely byly zničené všechny.
Napadla mě jediná možná otázka:
A měl jste správně nainstalovaný systém
ochrany před bleskem?

Zdroj: Časopis ELEKTRO 6/2013 – elektrotechnická praxe
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– Na vstupu napájení do
domku musí být instalován svodič bleskových
proudů, tedy SPD T1.
Další ochranná opatření
už nemělo cenu zmiňovat,
to bylo úkolem projektanta.

A perlička na závěr?

Obr. 5. Příklad dostatečné vzdálenosti na RD (foto: D. Šalanský)

Zařízení FVE ještě nebylo předané, stále patřilo
montážní ﬁrmě. Až poté, co
pán odešel, mě napadlo, že
i ostatní škody na elektronice v domku mohl svést na
projektanta a montážní ﬁrmu FVE, neboť zcela prokazatelně nevhodným zapojením způsobili zavlečení části bleskového proudu
dovnitř do domku. On by
přes koaxiální kabely ten

Obr. 9. Následky zavlečení bleskového proudu
(foto: Dehn + Söhne)

CYA 16

instalace svodičů přepětí v případě, že dostatečná
mem a křemíkovou deskou FV
vzdálenost s není dodržena
panelu je možná 4 kV. Izolační
pevnost v samotné křemíkové
<s
desce je asi 900 V. Takto nízochranný prostor
ké izolační schopnosti nejsou
hromosvodu
pro blesk vůbec žádnou postřehnutelnou překážkou. Máme-li hovořit o účinné izolaci,
musí vydržet řádově až stovky
tisíc voltů. Takže došlo k průrazu a přeskoku na křemíkoCYA 16
vou desku a dál se už blesk šířil zcela bez překážky. Stejnosměrné vedení od panelů ke
1 kombinovaný svodič přepětí
střídači vytvořilo další svod,
DEHNventil DV M 255 TNC
kat. číslo 951 300
kterým protekla část bleskové2 svodič přepětí
DEHNguard DV M 255 TN
ho proudu do střídače, ten znikat. číslo 951 200
čila a pokračovala po vedení
(v případě, že vzdálenost
mezi 1 a měničem je menší
nn dále k uzemnění. Jakékoliv
kW·h
než 5 m, není třeba tento
svodiče na AC straně nemohou
měnič instalovat)
svodič přepětí
3
zafungovat, neboť blesk přišel
DEHNlimit DLM PV 1000
kat. číslo 900 330
z druhé strany.
Dále jsem téměř s jistotou
konstatoval:
Asi toho bylo zničeno daleko víc?
Obr. 6. Ochrana RD při nedodržení dostatečné vzdálenosti
Ano, odešla mi v domku veš- (foto: D. Šalanský)
kerá elektronika, televize, pračka… Na půdě jsem měl anténní
zesilovač, ten se úplně vypařil.
Ten pán měl obrovské štěstí v neštěstí.
Mohla začít hořet střecha.
V krátkosti jsem pánovi popsal základní
projektové a montážní chyby:
– Jedinou spolehlivou ochranou před bleskem je izolovaný hromosvod.
– Toto řešení zajistí, že přes panely nebude zavlečena část bleskového proudu do
domku.
– SPD musí být instalovány na obou stranách střídače, tedy na AC i DC straně. Řeší
ochranu střídače proti indukovaným přeObr. 7. Následky zavlečení bleskového proudu
pětím.
(foto: Dehn + Söhne)

Obr. 8. Následky zavlečení bleskového proudu
(foto: Dehn + Söhne)

Obr. 10. Rozsudek nad panely (foto: J. Hájek)

Obr. 11. Všechno špatně, nejčastější případ
na RD (foto: V. Jelínek)

blesk do domku stejně vletěl, neboť anténa
jako vždy byla spojena s hřebenovým vedením, ale za zkoušku by to stálo.
http://www.lumaplus.cz

Zdroj: Časopis ELEKTRO 6/2013 – elektrotechnická praxe
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Ochrana komínů před bleskem
Bouřka se svými hromy
a blesky je impozantním přírodním úkazem. Lidstvo vždy mělo
před bleskem respekt a pokoušelo
se chránit svá obydlí před ničivými účinky zásahu blesku.
Pro ochranu před bleskem se
používaly různé magické postupy, jako byly svíčky „hromničky“, házení vajec přes dům apod.,
některým těmto praktikám byla
přisuzována poměrně velká účinnost. Pokud někdo vždy při bouřce zapaloval hromničku a nikdy
do jeho domu blesk neudeřil, tak
mohl mluvit o stoprocentní účinnosti této ochrany. Ve skutečnosti
je to pochopitelně dáno statistickou pravděpodobností úderu blesku do jedné budovy. Skutečnosti,
že pravděpodobnost zásahu bleskem do budovy je poměrně nízká,
využívají i nyní někteří neseriozní
„odborníci“, kteří nabízejí různá
novodobá zázračná řešení.
Přestože nebezpečí zásahu
blesku do objektu je v naší zeměpisné šířce a v nížinách poměrně
malé, tak se ochranou před bleskem intenzívně zabývalo a stále zabývá množství odborníků
z technických oborů. Na základě
empirických zkušeností i nejnovějších vědeckých poznatků byla
zpracována evropská norma ČSN
EN 62305, která sice obsáhle, ale
hlavně velmi odborně řeší celkovou ochranu před bleskem.
Ale zpět k tomu, proč se
ochraně před bleskem věnuje
taková pozornost, když četnost
nebezpečí není příliš velká. Je
to z toho důvodu, že úder blesku může být nejen životu nebezpečný, ale přináší také obrovské
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materiální škody. Velikost škod
stále stoupá, protože blesk neničí jen budovy, ale také elektrická
a elektronická zařízení a vyřazuje z provozu důležitá zařízení. Já
přirovnávám ochranu před bleskem k airbagům v autě, naštěstí
ho využije jen malá část řidičů,
ale pokud se tak stane, tak je řidič
rád, že airbag v autě má, podobně
je to i s ochranou před bleskem –
při úderu blesku do domu jsme raději, že máme kvalitní hromosvod
než zapálenou „hromničku“.
Nyní bych se chtěl zaměřit na
ochranu komínů před bleskem.
Budu hovořit o běžných komínech na objektech, ne o samostatně stojících průmyslových
komínech. U samostatných vysokých komínů se musí pro výpočet
ochranného prostoru použít výhradně metoda odvalované koule
a hromosvod řešit i pro ochranu
před bočními údery. Jistě se každý
setkal s tvrzením, že blesk prolétl
komínem do místnosti. Je to jen
pověra, nebo skutečnost ? Těžko
říci, následně se takové příhody
obtížně posuzují. Nicméně pokud
se podíváme na některé protokoly
z vyšetřování požárů domů po zásahu bleskem, tak případy, kdy je
tepelné a mechanické poškození
komínu od přímého úderu blesku
zjištěno, je poměrně dost. Zamyslíme-li se nad tím z hlediska fyziky a zejména elektrotechniky, tak
můžeme vycházet z několika skutečností, které by hypotézu o větší
četnosti úderu blesku do komína
než do jiných částí budovy podporovaly.
Především komín bývá nejvyšší částí objektu a je tedy nej-

Ivan Rezek , www.rema.cz
více vystaven nebezpečí přímého
úderu blesku.
Další skutečností jistě je to,
že komín bývá vyložen vodivou
vložkou, této problematice se budeme věnovat detailněji později.
I když komín není z kovových
materiálů, ani není vyvložkován
kovovou vložkou, jeho vodivost
bývá větší než vodivost zdiva či
nekovové střešní krytiny. Je to
pochopitelně dáno vodivostí sazí,
ale také tím, že komín bývá často
více vlhký než jiné části budovy.
Poslední skutečností,která je
někdy uváděna a která je asi nejvíce diskutabilní, je to, že horké
spaliny by mohly být vlivem ionizace vodivé. Tato skutečnost je
jistě pravdivá na výstupu z topidla, kde se toho využívá pro elektronickou kontrolu odvodu spalin,
ale asi již méně je významná na
výstupu z komínu do atmosféry,
kde jsou již teploty spalin poměrně nízké.
Dosud jsem nerozlišoval, zda
je či není objekt s komínem chráněn hromosvodem. V dalším textu
se budu zabývat tím, jak se dá komín chránit na objektu opatřeném
hromosvodem.
Dříve platná ČSN 341390
uváděla některá specifická řešení ochrany komínů, ale jinak,
stejně jako nyní platná ČSN EN
62305, považuje komín za součást
budovy.
Podíváme-li se do historie,
tak komín byl zpravidla chráněn
před přímým úderem blesku tak,
že ležel v ochranném prostoru tyčového, nebo pomocného jímače.
To můžete vidět na obrázcích č. 1,
2 a 3.
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Obrázek č. 1

Obrázek č. 2

Obrázek č. 3

Teprve přibližně od sedmdesátých let minulého
století se objevil
velmi častý nešvar, že se jímač
umísťoval přímo
na komín, jak je
třeba vidět na obrázcích č. 4 a 5.
Obrázek č. 4

Toto řešení je nevhodné hned
z několika důvodů. Komín je mechanicky namáhán upevněním
jímače, jímač je více korozně namáhán splodinami hoření a hlavně
je mezi jímačem a komínem malá
vzdálenost, která může být příčinou
přeskoku bleskového proudu z hromosvodu na vnitřek komínu.
Toto nebezpečí je pochopitelně
větší u kovových komínů, nebo u
velmi častých kovových vložek komínů. V těch případech, kdy nebylo možno dodržet mezi kovovými
částmi komínu a hromosvodem dostatečnou, dnes říkáme bezpečnou
vzdálenost, bylo vždy přikazováno
komín s hromosvodem spojit. Protože to bylo vždy nejjednodužší
řešení, tak se hojně používalo, většinou to realizoval komínář a ne
hromosvodář. Tím bylo jistě také
zapříčiněno, že téměř nikdy nebyl
komín nebo komínová vložka spojena s uzemněním hromosvodu i na
svém spodním konci.

Obrázek č. 5

V praxi to tedy zpravidla je tak,
že komín je s hromosvodem spojen
na střeše a u kotle je náhodně spojen se zemí prostřednictvím kostry
kotle spojené s ochranným vodičem napájecí sítě, plynovým potrubím, vodovodním potrubím nebo
jen s rozvodem topné vody. Pokud
v takovém případě udeří blesk do
hromosvodu, tak se bleskový proud
rozdělí mezi svody a uzemnění
hromosvodu a komín a tedy nezanedbatelná část bleskového proudu
proteče přes kovová potrubí nebo
elektrickou instalaci. Vzniklé úbytky napětí na těchto spojích se zemí
mohou způsobit přeskok, který
může zapálit hořlavé hmoty, nebo
mohou dosáhnout hodnot, které
jsou nebezpečné z hlediska úrazu
elektřinou. Na přiložených fotografiích č. 6,7,8,9 a 10 je jasně vidět,
že vztah mezi hromosvodem a komínem neřešil odborník na ochranu
před bleskem.
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Obrázek č. 6
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Obrázek č. 7

Jaké by tedy mělo být správné
řešení ?
Především, hromosvod by měl
nejen zřizovat, ale také upravovat ve vztahu ke komínům, které
se někdy vložkují nebo montují
dodatečně, vždy odborník, který problematiku ochrany před
bleskem ovládá. Bohužel v praxi
velmi často dělají úpravy hromosvodu komínáři, klempíři, pokrývači, zedníci či pomocní dělníci.
Nic proti těmto profesím, jejich
práce na stavbách je nejen zcela
nepostradatelná, ale pokud se dělá
s odborností a fortelem i často obdivuhodná, nicméně cca 400 stran
ČSN EN 62305 by si měl nastudovat odborník hromosvodář.
Pokud tedy hromosvodář pochopí nejen obsah, ale i duch
normy, pak mu musí být jasné, že
musí všemi prostředky zamezit,
aby bleskový proud nekontrolovaně bloudil budovou.
Zcela nejspolehlivějším řešením je instalace oddáleného
hromosvodu, který svým ochranným prostorem bezpečně chrání
komín před přímým úderem blesku a svou bezpečnou vzdáleností
zajišťuje, že nedojde k vyrovnání
potenciálu mezi hromosvodem
a komínem přeskokem bleskového proudu. Oba parametry, t. j.
velikost ochranného prostoru jímače a bezpečnou vzdálenost je
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Obrázek č. 8

Obrázek č. 9

Obrázek č. 10

třeba ověřit výpočtem pro daný
hromosvod a danou třídu ochrany
před bleskem podle již několikrát
zmiňované
ČSN EN 62305. Vzhledem ke
složitosti výpočtu je vhodné použít některý z výpočetních programů, například DEHNsupport, který má trvale zajištěnou technickou
podporu. Často je u starých provedení hromosvodu vidět, že naši
předci by konstrukcí hromosvodu
v mnoha parametrech vyhověli i novým předpisům - viz výše
uvedené fotografie č. 1,2 a 3. Při
současném sortimentu materiálů pro hromosvody není problém
vždy najít vhodné řešení, které
bude nejen technicky správné, ale
bude i estetické a bude mít dlouhou životnost.
Velmi vhodné jsou například
izolační podpěry, které jsou tvořeny koncovkami pro upevně-

ní a izolační tyčí z pevné umělé
hmoty vyztužené skelnými vlákny s vysokou odolností proti povětrnostním vlivům.

Je jen důležité, aby hromosvodář znal sortiment výrobků a neměl v tašce jen jeden typ svorek.
V praxi se poměrně často vyskytují případy, kdy ani s použitím
izolačních vzpěr nelze zajistit bezpečnou vzdálenost hromosvodu od
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vodivých hmot. Avšak i zde existuje technicky správné a estetické
řešení pomocí speciálních izolovaných vodičů. Například vysokonapěťový hromosvodní vodič HVI
firma DEHN je tvořen měděným
jádrem, polyetylenovou izolací,zkoušenou na 400kV a polovodivým pláštěm, zabraňujícím povrchovým výbojům a přeskokům.
K vodiči HVI je dodávána celá
řada příslušenství, která umožňuje nalézt optimální řešení. Montáž
vodiče HVI musí být prováděna
přesně podle montážního návodu,
aby byly zajištěny celkové parametry hromosvodní ochrany.
Zcela výjimečně se mohou
vyskytnout případy, kdy skutečně
nelze komín od hromosvodu izolovat.
V takovém případě
je nutno celkově velmi pečlivě řešit hromosvod tak, aby byl
průchod bleskového
proudu
komínem
co nejvíce omezen.
Znamená to opatřit
komín
pomocným
jímačem tak, aby byl
zachycen přímý úder
blesku a bleskový

proud odvést co nejvíce svody do
co nejlepších uzemnění. Při tomto
řešení na komín zbyde jen malá
část bleskového proudu. Pochopitelně na spodní části musí být
komín správně spojen s dobrým
(nejlépe obvodovým) zemničem
tak, aby úbytek napětí byl na tomto
zemniči vlivem průtoku bleskového proudu co nejmenší.
Podobně jako u celého hromosvodu i zde je nutno dbát na vhodnou volbu součástí, které zajistí
spolehlivé spojení s dostatečnou
styčnou plochou a s dlouhodobou
ochranou proti korozi.
Výrobky firmy DEHN představují ucelený systém, jehož každá
součást je pečlivě konstruovaná
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a zkoušená bleskovým proudem na
zkušebně. Pomocí výrobků DEHN
je možno realizovat estetický hromosvod, splňující všechny požadavky předpisů. Každý montér
ocení montážní přívětivost, která
eliminuje montážní chyby a přináší úsporu montážního času.
Na fotografiích v tomto článku
odborník vidí i jiné chyby než je
vztah hromosvodu a komínu, na
závěr tohoto článku tedy snad několik fotografií poměrně zdařilých
konstrukcí.
Ivan Rezek
www.rema.cz
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Světová novinka

•

Impulzní proud 25 kA (vlny 10/350)

•

Ochranná úroveň 1,5 kV

•

Úspora místa v rozváděči

•

Úspora montážního času

DEHNvenCI
Kombinovaný svodič SPD typu 1 + 2
se zabudovanými pojistkami

Kontaktní adresy:
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2, fax: +420 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz
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• Svodič přepětí SPD TYPE 2/P1
• Pro uzemněné/neuzemněné obvody
• Provedení řadové svorky (o šířce modulu 6mm)
• Impulzní proud 10kA (vlny 8/20)
• Ochranný účinek svodiče P1 (500V)
• Atesty: ATEX, IECEx, SIL, GOST

DEHNconnect SD2
- nová generace svodičů přepětí pro slaboproudé sítě

Kontaktní adresy:
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, CZ - 140 00 Praha 4 - Krč
tel.: +420 222 998 880-2, fax: +420 222 998 887
e-mail: info@dehn.cz, www.dehn.cz
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1 Podpěra vedení na hřebenáče obj. č. 204 129
2 Jímací tyč s podpěrou

obj. č. 123 109

3 Svorka MV

obj. č. 390 051

4 Drát AlMgSi Ø 8 mm

obj. č. 840 018

5 Podpěra vedení

obj. č. 204 199

6 Svorka na sněhovou zábranu

obj. č. 343 000

7 Křížová svorka

obj. č. 319 209

8 Svorka na okapové roury

obj. č. 200 079

9 Zkušební svorka

obj. č. 459 119

10 Štítek

obj. č. 480 005

Hromosvod

11 Drát nerez V4A Ø 10 mm

obj. č. 860 010

12 Zaváděcí tyč

obj. č. 104 905

Protipožární ochrana staveb

13 Držák tyče

obj. č. 274 116

14 Propojka

obj. č. 377 015

15 Podpěra vedení

obj. č. 204 003

16 Okapová svorka

obj. č. 339 059

Kontaktní adresy:
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha
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DEHNgate DGA FF TV
obj. č. 909 703
DEHNflex M DFL M 255
obj. č. 924 396

svodič přepětí pro koaxiální kabel (75 Ω)
s konektorem F

svodič přepětí SPD typu 3

DEHNprotector DPRO 230 SE LAN100
obj. č. 909 326
zásuvkový adaptér chrání síťový zdroj a rozhraní
LAN Ethernet 1000 BaseT (RJ45)

DEHNventil DV M TNC 255
obj. č. 951 300
svodič bleskových proudů SPD
typu 1 + 2 (do 5 m typu 3)

DEHNguard DG M TNC/TNS 275
obj. č. 952 300 / 952 400
svodič přepětí SPD typu 2

zákl. díl BXT BAS
obj. č. 920 300
svodič bleskových proudů SPD typu 1

Svodiče přepětí DEHN
- i za bouřky ... s jistotou DEHN

BLITZDUCTOR BXT ML2 BD 180
obj. č. 920 247
svodič bleskových proudů SPD typu 1

Váš obchodní partner
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Ochrana před bleskem
Ochrana před přepětím
Ochrana při práci
DEHN chrání.

DEHN + SÖHNE
GmbH + CO.KG.
organizační složka Praha
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