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Aktuální stav ochrany před bleskem
a přepětím v České republice - praktické návrhy řešení
firma DEHN s.r.o. Vás zve na Seminář IP ILPC v termínech:
10. 09. 2019
12. 09. 2019
01. 10. 2019
02. 10. 2019
15. 10. 2019
17. 10. 2019
20. 11. 2019
21. 11. 2019

České Budějovice, Dům techniky, Plzeňská 2311/2a
Praha 9, Hotel Pramen, Za Černým mostem 362/3
Ústí nad Labem, Národní dům, Velká Hradební 33
Jihlava, Dům kultury, Tolstého 2
Liberec, Kulturní a spol. centrum, Lidové sady 425/1
Plzeň, Areál SOUE, Vejprnická 56
Olomouc, Hotel Hesperia, Brněnská 385/55
Ostrava, Harmony Club Hotel, 28. října 1263/170
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Ochrana před bleskem
pro rodinné domy z klasických
materiálů
Ochrana rodinných domů před bleskem v České republice je
regulována několika právními předpisy. Kromě stavebního, trestního či
občanského zákonu, které o povinnosti chránit majetek a zdraví hovoří
v obecné rovině, je ochrana před bleskem vyžadována vyhláškou
č. 268/2009 Sb. [1]. Základem ochrany je vypracovaná projektová
dokumentace, která je postavená na objektivním posouzení rizika
vyplývajícího ze zásahu bleskem dle ČSN EN 62305-2 [2]. Pokud riziko
způsobené bleskem je vyhodnoceno jako nepřijatelné, je povinnost
ochranu před bleskem nejenom navrhnout, ale i vybudovat.
Co je principem analýzy rizik?
Na území současné České republiky se pozoruje
a systematicky vyhodnocuje bouřková činnost
od druhé poloviny 18. století. O průměrném počtu bouřkových dnů máme k dispozici data za

více než čtvrt tisíciletí. Nejstarší mapky bouřkové
činnosti na území našeho státu pocházejí z konce 19. století (obr. 1). Tato data byla pro naše
předky důležitá, protože podle četnosti bouřek se
mohla například pojišťovna rozhodnout zlevnit,

Obr. 1: Izokeraunická mapka z publikace Bouřky a ochrana před bleskem [3]

Obr. 2: Sběrná plocha objektu [2]

či naopak zdražit či nepokrýt rizika vyplývající ze
zvýšené bouřkové činnosti v konkrétní lokalitě.
Na základě těchto několikasetletých zkušeností
nyní víme, že bouřková činnost na našem území
se odehrává v průměru 20 až 45 dní v roce. Tato hodnota se pak na základě historických zkušeností přepočítává na počet úderů blesku na
jeden čtvereční kilometr poměrem 1 : 10. Tedy
můžeme v ČR počítat s 2–4,5 úderu blesku na
čtvereční kilometr a rok.
Každý objekt má jinou plochu a rozdílnou výšku. Čím větší plochu zabírá a je vyšší, tím více
plochy z tohoto čtverečního kilometru vykryje
a úder blesku se odehraje spíše do něj (obr. 2).
Mezi další faktory patří i poloha objetu, kdy jeho
pozice na kopci je samozřejmě blesky daleko více
ohrožená, než když bude stejný objekt postaven
v údolí. Vyčíslují se i údery blesku v blízkosti objektu. Stejný postup se volí pro všechny přivedené inženýrské sítě, jako jsou napájení elektrickou
energií nebo telefonní linka (obr. 3).
Druhým krokem v rámci této analýzy je posouzení, co se na objektu stane, pokud je zasažen bleskem. Je tedy velmi velký rozdíl, pokud se
v objektu vyskytují dospělí lidé, kteří po zásahu
bleskem objekt opustí či začnou hasit, nebo děti
či staří lidé, kteří se bez pomoci jiných z domu
nedostanou nebo jsou náchylní na propuknutí
paniky. Také je velký rozdíl, pokud je dům vyroben z více nebo méně hořlavého materiálu nebo
hrozí riziko, že se oheň rozšíří a ohrozí okolí. Stejný zásadní vliv na toto nebezpečí má přítomnost
hořlavin v domě. V případě rodinných domů se
většinou nevyskytují systémy, na kterých je závislý
život člověka, ale nelze to zcela vyloučit.
Největší vliv na ohrožení života lidí, a tedy i potřebu chránit má přímý úder blesku do objektu
a přímý úder do napájecího vedení. Těmto dvěma zdrojům nebezpečí je ve výpočtu přiřazena
nejvyšší priorita. Riziko přímého úderu blesku do
objektu je poměrně nízké a dá se u menšího rodinného domu většinou vyjádřit jako jednou za
300 až 700 let, což při předpokládané délce života majitele domu vypadá jako velmi malé riziko.
Je třeba si však uvědomit, že pravděpodobnost
není nikdy 0 a jedná se o statistický výsledek,
který neznamená, že o víkendu nemůže jeden
sedmisetletý cyklus skončit a v pondělí druhý začít nebo může být opravdu perný týden a pak
10 000 let klid.
Pokud je analýza rizika vytvářená za pomoci
softwaru (obr. 4), tak již v tomto kroku je možné
vidět, zda je nebezpečí blesku vyšší, než jsou tolerovatelné hodnoty. V drtivé většině případů je již
nyní jasné, že bez opatření vůči účinkům blesku
nebudou tyto minimální hodnoty bezpečí splněny.
Proti všem těmto hrozbám a možným následkům je třeba vytvořit technická protiopatření.

Zdroj: Materiály pro stavbu 2/2019
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Mezi tato opatření patří:
O nasazení svodičů bleskových proudů na vstupu
sítí do objektu,
O vyrovnání potenciálu v objektu,
O nasazení koordinovaných svodičů přepětí v celém objektu (SPD – Surge Protection Device),
O vnější ochrana před bleskem – hromosvod
(LPS-Lightning Protection System),
O stínění,
O protipožární hasicí systém.
Samotná ochrana před bleskem a některé její
součásti mají různou možnou kvalitu provedení.
Není zas tak složité navrhnout systém na nejvyšší
možné technické úrovni, ale problém nastane,
pokud se investorovi předloží odhad celkových
nákladů. Na jednu stranu se každý logicky ptá,
zda je takováto investice vůbec nutná. Na druhou
stranu málokterý z investorů je schopen uvést,
jak velký blesk si na který den „objedná“ a kam
udeří. Toto je tedy také řešeno v analýze rizik.
Hladina ochrany před bleskem (LPL Lightning
Protection Level) je určena rozsahem parametrů
blesků, vůči kterým se realizují technická opatření.
Normativně [4] jsou podchyceny blesky v rozsahu
proudu 3000 až 200 000 ampér, celý tento interval
řeší opatření v hladině ochrany před bleskem LPL
I. Rodinné domy jsou analýzou rizik zařazeny většinou do hladiny ochrany LPL IV, kde se řeší blesky
s proudem 16 000 až 100 000 ampér (obr. 5).
Mezi technická opatření, která jsou spojena
s velikostí proudu, patří jak vnější, tak vnitřní
ochrana před bleskem, a z té tedy kvalita provedení svodiče bleskových proudů, aby byl schopen
vést bleskový proud o hodnotě odpovídající polovině maximálního bleskového proudu (obr. 6).
Vnější ochrana před bleskem je daná hlavně minimální hodnotou bleskového proudu, kdy musí
být natolik hustá, aby byla schopná zachytit i ty
nejmenší blesky, se kterými se počítá.
Obě tato opatření, hromosvod a svodič bleskových proudů, je možné tedy volit ve čtyřech
kvalitativních úrovních a přímo tak ovlivnit výsledné zbytkové riziko pro objekt a v něm se
vyskytující lidi. Když je zvolena vyšší technická
kvalita provedení vnější ochrany před bleskem –
hromosvodu, je možné nasadit svodič s horšími
vlastnostmi, a naopak, pokud je kvalitnější svodič s vyšší schopností svádět bleskový proud, je
možné volit horší provedení hromosvodu. V praxi
se s ohledem na nepoměr cen při lepším hromosvodu volí spíše varianta, kdy je v analýze rizik
navržen svodič bleskových proudů s lepšími vlastnostmi a vnější ochrana před bleskem s horšími
při zachování stejné úrovně bezpečnosti objektu.
Tím, že v analýze rizik je na jedné misce vah
toto málo pravděpodobné riziko – přímý úder
blesku do objektu a zcela pravděpodobné riziko

Obr. 3: Zvažované případy úderu blesku

Obr. 4: Milanův software pro analýzu rizik www.kniSka.eu

Obr. 5: Parametry bleskového proudu dle ČSN EN 62 305-2 [4]

Obr. 6: Rozdělení bleskového proudu ČSN EN 62 305-4 [5]
Zdroj: Materiály pro stavbu 2/2019
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Obr. 7: Uzemnění připravené k zalití betonem

Obr. 8: Vývody z uzemnění

Obr. 9: Ochranné prostory jímací soustavy

zavlečení bleskového proudu z distribuční soustavy, rapidním omezením toho pravděpodobného
se dostaneme do tolerovatelných hodnot.

Návrh ochrany před bleskem
Jakmile je vypracována analýza rizik, lze již přikročit k vlastnímu návrhu ochranných opatření vůči
blesku dle ČSN EN 62305-3 [6], s jehož výskytem
a parametry nám pomohla analýza. Projektová dokumentace tedy řeší zemnicí soustavu (obr. 7), která
by se měla vytvářet přednostně v základové desce
domu a mít dostatečný počet vývodů na svody hromosvodu, ale i pro připojení hlavní ekvipotenciální
svorkovnice v hlavním domovním rozváděči, kde by
měl být umístěn svodič bleskových proudů, pokud
nebude v místě vstupu vedení do objektu a vývod
by byl pak v tomto místě. Dále je dobré myslet na
přímé uzemnění všech kovových konstrukcí v domě, jako jsou schodiště, nebo přizemnění ostatních
vodivých technologií (obr. 8). Je dobré též myslet
na připojení zemniče garáže, zahradního domku,
bazénu či pohonu vrat a připravit si i vývody pro ně.
Hromosvod, vnější ochrana před
bleskem
V první řadě je třeba určit, která místa na objektu jsou pravděpodobná pro zásah bleskem.

Odborníci v ochraně před bleskem, kteří mají
zkušenosti, jsou sice schopní toto určit s velmi
vysokou přesností odhadem, ale i tak je třeba
jímací soustavu na objekt navrhnout s ohledem
na ochranný prostor, který vytvoří. Jímací soustava se skládá z jímacích tyčí a vodičů. Pro zjištění
ochranných prostorů, které vytvoří, je možné použít následující metody návrhu z ČSN EN 6230-3:
O valivá koule,
O ochranný úhel,
O mřížová soustava.
Nejvíce používanou metodou je valivá koule
(obr. 9.). Celá metoda je založena na tom, že podle velikosti proudu blesk tak daleko „vidí“, tedy
že výboj blesku si směrem k zemi ,,ohmatává“
cestu do vzdálenosti 20 m (při 3000 ampérech)
daleko a pohyb se odehrává v těchto skocích. Pokud se v této vzdálenosti vyskytuje něco s opačným potenciálem, než má blesk, výboj směřuje
tam. Je tedy nutné vytvořit jímací soustavu tak
hustou, aby skrz ni nepropadla koule o poloměru
20 m. Tento příklad se vztahuje k hladině ochrany před bleskem LPL I, pro hladinu ochrany před
bleskem LPL IV platí 60 m (obr. 10).
Metody ochranného úhlu i mřížové soustavy
jsou odvozeny z metody valivé koule, jsou sice

jednodušší pro návrh, ale ochranné prostory nejsou tak přesně určené a vyžadují větší náklady na
realizaci za pomoci více materiálu.
Podle rozmístění jímací soustavy na objektu
je potřeba zvolit pozici svodů tak, aby vytvářely
co nejkratší cestu od místa zásahu po zemnicí
soustavu.
Již v analýze rizika bylo určeno, zda ochrana
bude izolovaná nebo neizolovaná, tedy Faradayova klec. Vzhledem k tomu, že celokovové či
celoželezobetonové domy s minimem oken se
vyskytují zcela výjimečně, nebudu se zde dále
zabývat možností ochrany za pomoci neizolovaného hromosvodu – Faradayovy klece, ale pouze
za pomoci klasického provedení, tedy izolovaného hromosvodu.
Izolovaný hromosvod znamená, že vše, co je jímací soustava, nebo to, co je k ní připojené, jako
jsou třeba okapy, oplechování, žebříky a cokoliv
jiného vodivého, musí být tak daleko od ostatních vodivých prvků domu, do kterých nechceme
bleskový proud pustit, aby díky velmi vysokému
napětí na jímací soustavě nedošlo k přeskoku. To
je velmi pracné a je potřeba eliminovat veškeré
možné chyby (obr. 11).
Nejčastějšími místy, kde může dojít k přeskoku
mezi jímací soustavou a jinými kovovými částmi
objektu, jsou: antény, kovové komíny, oplechování, okapy, pokovené fólie, pokovené zateplení, fotovoltaické panely, panely pro ohřev vody,
armování železobetonu, kovové rámy oken, kovové spony, elektrické rozvody, plynové potrubí,
kamery, čidla alarmu, teplotní čidla, osvětlení,
ventilátory, kovové ventilační systémy, žaluzie
a jejich pohon atd. (obr. 12).
Jak z uvedeného, jistě neúplného, výčtu vyplývá, je to velmi obtížné a pracné na koordinaci s dalšími profesemi, protože pokud dojde
v průběhu návrhu či realizace stavby k nějakým,
byť drobným změnám v blízkosti jímací soustavy,
je třeba vždy vyhodnotit, jak se to ochrany před
bleskem dotkne. Součástí projektové dokumentace by tedy měla být vždy zaznamenaná dosta-

Zdroj: Materiály pro stavbu 2/2019
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Obr. 10: Vyšetření ochranného prostoru valivou koulí

tečná vzdálenost potřebná k dosažení elektrické
izolace mezi jímací soustavou a čímkoliv vodivým
na objektu a v objektu (obr. 13).

Dostatečná vzdálenost mezi jímací
soustavou a vodivými předměty
Dostatečná vzdálenost potřebná pro dosažení
elektrické izolace mezi jímací soustavou a čímkoliv vodivým na a v objektu, tedy i stavebními
konstrukcemi, jako jsou třeba velmi často opomíjená armovací železa, není konstantní hodnota
pro celý objekt. Její velikost se mění v závislosti
na tom, jaký podíl bleskového proudu v jímací

Obr. 11: Izolovaná jímací soustava pro komín

soustavě teče a jaká je vzdálenost k místu vyrovnání potenciálu mezi jímací soustavou a vnitřním
vyrovnáním potenciálu v objektu, tedy základovým zemničem.
O co ve výpočtu jde? Ve své podstatě se jedná
o velmi prostý princip. Pokud do jímací soustavy vstoupí bleskový proud (pro výpočet se bere
v úvahu jeho maximální hodnota v odpovídající
hladině ochrany před bleskem – LPL), teče dolů
k uzemnění. Pokud bychom měli jímač pouze
s jedním svodem, jak by celý bleskový proud tekl vodičem, docházelo by díky impedanci této
cesty k úbytku napětí – mezi místem, pro kte-

Právní předpisy pro regulaci ochrany rodinných domů před bleskem
v ČR
Občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb.):
§ 2903
(1) Nezakročí-li ten, komu újma hrozí, k jejímu odvrácení způsobem přiměřeným okolnostem, nese
ze svého, čemu mohl zabránit.
Vyhláška č. 268/2009 Sb.:
§ 36 Ochrana před bleskem
(1) Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl
způsobit
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,
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.
(2) Pro stavby uvedené v odstavci 1 musí být proveden výpočet řízení rizika podle normových
hodnot k výběru nejvhodnějších ochranných opatření stavby.
(3) Pro uzemnění systému ochrany před bleskem se u staveb zřizuje přednostně základový zemnič.

ré dostatečnou vzdálenost počítáme, a zemnicí
soustavou by byl potenciál rozdílný právě o tento úbytek napětí. Díky vodivým spojům nebo
elektroinstalaci v blízkosti jímací soustavy je pak
potenciál zemniče vynesen do blízkosti jímací
soustavy. Pokud by rozdíl byl vyšší než elektrická
izolační pevnost této vzdálenosti, došlo by k přeskoku a část bleskového proudu, nebo klidně
i celý, by tekla touto kratší a výhodnější cestou
dolů na zemnič a každý si dokáže představit, co
by dokázal bleskový proud při toku touto cestou
spolehlivě napáchat.
Základní provedení izolované jímací soustavy si
vystačí s jednoduchými standardními materiály,
jako jsou holé vodiče, podpěry, které jsou vedeny v odpovídající dostatečné vzdálenosti třeba
od kamer na fasádě. První komplikace přichází
v úrovni střechy, kdy je potřeba jímací soustavu umístit např. na anténní stožár, ale zároveň
ji tam umístit tak, aby její podpěry zajistily tuto
vzdálenost. Na stožárech, ale i na stěnách se již
celá desetiletí s úspěchem používají distanční
vzpěry ze sklolaminátu, hovorově označovaný
zkratkou GFK. Za pomoci těchto distančních
vzpěr se povede jímací soustavu bezpečně nejenom nadzvednout či oddálit, ale i ji v této pozici
spolehlivě na objektu dlouhodobě udržet. Nevýhodou tohoto řešení je nutnost ověření a zajištění
odolnosti takovéto konstrukce vůči větru, se kterým se v místě instalace počítá. Také je potřeba
zohlednit množství očekávaných námraz v zimě.
Ne vždy je možné tuto vzdálenost spolehlivě
dodržet, někdy jsou na stožáru antény rozmístěny tak nešikovně, že nelze najít směr, kam by šlo
jímač či vodič na distancích umístit. Jindy by takto provedená jímací soustava na domě působila
značně neesteticky nebo by komplikovala obsluhu domu. V současné době lze naštěstí v mnohých případech použít řešení za pomoci vodiče
s vysokonapěťovou izolací. Tento výrobek, pokud
jsou dodržena pravidla pro jeho instalaci, dokáže
zajistit stejnou izolaci, jako je například ekvivalent
45–90 cm vzdušné vzdálenosti.
Zdroj: Materiály pro stavbu 2/2019
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Obr. 13: Vyznačené potřebné dostatečné
vzdálenosti od jímací soustavy v cm

Obr. 12: Nebezpečné přiblížení k jímací soustavě:
kamera, světlo, stříška

Obr. 14: Vodiče s vysokonapěťovou izolací
HVIlight, HVI, HVI power – DEHN

Obr. 15: Vodiče HVI na bytovém domě

Jímací soustavu a svody lze poté realizovat jednoduše a jediné, na co je pak potřeba nezapomenout, je to, že kolem vodiče je při toku bleskového proudu v podstatě stejné magnetické pole,
jako by se jednalo o vodič bez vysokonapěťové
izolace, ale otázku přeskoku lze tímto provedením zcela vyřešit (obr. 15).

Pokud je na objektu ochrana před bleskem kompletně vyřešena, tedy jak vnější (hromosvod), která musí obsahovat i svodiče bleskových proudů
na vstupu všech vedení do objektu, tak vnitřní,
tedy svodiče přepětí, stínění a kvalitní pospojování, nesmí se zapomínat na udržování ve stavu,
který zajistí očekávanou funkci v případě zása-

hu bleskem. V pravidelných intervalech je třeba
ověřovat, zda se nezměnil nejenom stav jímací
soustavy, ale hlavně jestli na objektu něco nepřibylo a neovlivňuje to ochranu před bleskem. Vše,
každá změna, musí být zaneseno do projektové
dokumentace, která v každé době musí přesně
odpovídat skutečnosti.
JAN HÁJEK

Hromosvod, nebo bleskosvod? Jak je to vlastně správně?
Správně je samozřejmě hromosvod, jednak je to zažitý technický termín a jednak je to i správné
označení z pohledu českého jazyka. Pokud se podíváme do slovníku spisovné češtiny, najdeme
pod heslem hrom vysvětlení:
1. silný dunivý zvuk doprovázející blesk
2. úder blesku
Takže hromosvod je zařízení chránící objekt a lidi v něm před úderem hromu. Společný význam
slova, které označuje shodně zvuk i zásah bleskem, není pouze výsadou českého jazyka a obdobně
je to i v jiných evropských jazycích.
Polsky:
blesk – piorun
hrom – grom
hromosvod – ochrona odgromowa
Rusky:
blesk – @ABCDE
hrom – FGA@
hromosvod – FGA@AAHIAJ
Chorvatsky:
blesk – munja
hrom – grom
hromosvod – gromobran
V minulosti naši předci rozlišovali mezi úderem hromu do něčeho a neškodným blýskáním na
obloze. Jakmile se objevilo zařízení, které před úderem chránilo, dostalo název podle tohoto jevu.
V některých jazycích se přestalo rozlišovat mezi hromem a bleskem již před vynálezem hromosvodu, a tak jeho název je odvozen od blesku: německy – Blitzschutz, anglicky – lightning protection,
maďarsky – villámvédelmi.

foto archiv autora
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Ochrana před bleskem pro dřevostavby
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Obr. 1 Pohled na vyhořelou dřevostavbu

Obr. 2 Kovové prvky střešní konstrukce dřevostavby
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Obr. 3 Hlavní rozváděč – svodič SPD typu 1+2 na
bázi jiskřiště (DEHNventil DV M TNC, 100 kA, vlny
10/350)
Zdroj: Časopis ELEKTROINSTALATÉR 2/2018
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Obr. 4 Výpočet dostatečné vzdálenosti s pro rodinný dům (čtyři svody) v softwaru DEHNsupport
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Elektrotechnika v průmyslu; 60. mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

Izolované hromosvody rychle a jednoduše
za pomoci vodičů HVI již patnáct let
Jan Hájek, Dehn + Söhne GmbH + Co. KG.,
organizační složka Praha
LPS, jehož jímací soustava a svody jsou
umístěny tak, že dráha bleskového proudu
může být v dotyku s chráněnou stavbou.
V praxi to znamená vodivě propojit ideálně 100 % vodivých prvků vyskytujících se
v objektu a nasadit svodiče bleskových proudů na všechny vstupující
vodiče.
Druhou cestou je vytvoření izolované jímací
soustavy.
Izolovaná jímací soustava je deﬁnována v souboru norem ČSN EN
62305. Zde je její deﬁnice z ČSN EN 62305-3:
3.3 vnější LPS izolovaný od chráněné stavby;
vnější LPS oddálený od
chráněné stavby (external LPS isolated from the
Obr. 1. Ochrana průmyslového objektu (foto: Marek Hoffman)
structure to be protected),
Jednou cestou, jak dosáhnout co nejkvaLPS, jehož jímací soustava a svody jsou
litnější ochrany před bleskem, je postupovat
umístěny tak, aby dráha bleskového proudu
podle ČSN EN 62305-2. Zde je její deﬁnice
nebyla v dotyku s chráněnou stavbou.
z ČSN EN 62305-3:
Pozn.: U izolovaného (oddáleného) hro3.4 vnější LPS neizolovaný od chráněné
mosvodu bude zabráněno nebezpečným jisstavby; vnější LPS neoddálený od chráněné
křením mezi LPS a stavbou.
stavby (external LPS not isolated from the
Izolované hromosvody jsou v podstatě
structure to be protected),
stejně staré jako sama ochrana před bleskem,
Ochrana před bleskem má svá jednoduchá pravidla, jejichž byť nepatrné porušení
zbortí celou konstrukci ochrany jako pyramidu z pivních tácků. Vnější ochrana před bleskem – LPS (Lightning Protection System) –
má dvě základní cesty k řešení.

Obr. 2. Instalace svodu s vodičem HVI (foto:
Lukáš Rotrekl)

dostatečných vzdáleností. V našich podmínkách to byl vzoreček uvedený v článku 112.
Izolace kovových předmětů od hromosvodu
normy ČSN 34 1390.
V řadě norem ČSN EN 62305-4 je toto řešeno v části 3, konkrétně v bodě 6.3 Elektrická izolace vnějšího LPS.
s = (ki × kc × l)/km
kde:
ki je koeﬁcient závislý na zvolené třídě LPS
(viz tabulka 10),
km koeﬁcient závislý na materiálu elektrické
izolace (viz tabulka 11),
kc koeﬁcient závislý na (částečném) bleskovém proudu tekoucím jímači a svody
(viz tabulka 12 a příloha C),
l délka v metrech podél jímací soustavy
a svodu, od bodu, kde je zjišťována dostatečná vzdálenost, k nejbližšímu bodu ekvipotenciálního pospojování nebo zemnicí soustavy (viz E.6.3 přílohy E).
Pro konkrétní představu lze zjednodušeně uvést, že tato potřebná vzdálenost je dána
velikostí očekávaného bleskového proudu
(100 až 200 kA) a impedancí cesty od úrovně zjišťování vzdálenosti po místo vyrovnání
potenciálu. Tedy čím bude blesk větší, cesta
po svodu na zemnicí soustavu delší a méně se
bude rozdělovat, tím bude vypočítaná vzdálenost větší. Izolovaná jímací soustava se nevytváří na celé napětí blesku, což jsou
megavolty až gigavolty, ale pouze
na úbytek potenciálu mezi vyšetřovaným místem a místem, kde je
srovnán potenciál. Elektrické izolace lze dosáhnou velmi jednoduše tím, že se vedle chráněného zařízení vztyčí samostatný jímač, který
nejenom zajistí potřebný ochranný prostor, ale díky odstupu zajistí i to, že bleskový proud poteče
mimo chráněný objekt. Jakmile ale
bude takovýto objekt větší než pověstná psí bouda, bude to nejenom
komplikované provést, ale i ﬁnanObr. 3. Testování vodiče HVI (foto: DEHN + SÖHNE)
covat, o celkovém vzhledu nemluvě. Prvotní provedení takovéto ochrany před
protože v prvopočátcích byly všechny izolobleskem se na rozdíl od současné obecné tervané, než do objektů začaly přibývat jak vodiminologie, kdy se takovémuto hromosvodu
vé kovové konstrukce, tak přivedené systémy
říká izolovaný hromosvod, nazývalo podepřes jiným potenciálem, než jaký byl potenciál
ný hromosvod, což vystihuje jeho povedení
budovy. Pro zabránění přeskoků z jímací soujazykově trefněji, ale neujalo se. Logickým
stavy na tyto kovové prvky postupovali naši
krokem tedy bylo umísťování jímací soustavy
předkové nejdříve empiricky, kdy v první pona podpěry z izolantů, které bylo možné kotlovině 20. století se jako dostatečná vzdálevit přímo na chráněný objekt. Z materiálu se
nost bralo dodržení alespoň 2,5 m mezi jímaosvědčil sklolaminát, který je v češtině znám
cí soustavou a nejbližším kabelem či kovopod jeho německou zkratkou GFK. Tento
vým prvkem. Jakmile narostl objem znalostí
materiál se v elektrotechnice používá velmi
o parametrech blesku, přišly první výpočty

Zdroj: Časopis ELEKTRO 8-9/2018
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dlouhou dobu a osvědčil se jak svými vlastproud poteče jen vnitřním, kvalitně izolovaplývající ze známých a normativně určených
nostmi, tak i životností. Materiál DEHNiso
ným vodičem. [1]
parametrů blesku. Vodiče poskytují kromě
společnosti DEHN má deklarovanou izolační
K vyvinutí vodiče HVI (High Voltage Isoelektrické izolace, která je v závislosti na jeschopnost km = 0,7, což odpovídá izolačním
lation) vedla dlouhá cesta, na které se vyjich provedení stejná jako ekvivalentní vzdušvlastnostem zhruba mezi vzduchem a pevným
skytovaly i prototypy, které nezaručovaly to
ná vzdálenost, také jistotu zabránění vzniku
nevodivým materiálem. Přestože bylo možné
samé, jako kdyby byl vodič veden bezpečně
povrchového výboje po jejich plášti.
vytvářet jímací soustavu subtilnější a menší
fyzicky oddálen.
než s jiným materiálem, nebylo to moc prakMezi tyto nevyhovující konstrukce patří
Ekvivalent vzdušné
Typ vodiče
tické. Dlouho byl na trhu požadavek na vojak vodič pouze s izolací vvn z již citovaného
vzdálenosti
dič, který by byl izolovaný a nevyžadoval by
článku Zdeňka Rouse, tedy bez polovodivéHVIlight
45 cm
vedení ve fyzické vzdáHVIlong černý či šedý 75 cm
lenosti od chráněného
HVIpower
90 cm
zařízení.
Jak byly tyto hodnoty ověřeny? Vodič byl
Vývoj izolovaného
paralelně připojen (stejně jako se ověřují izovodiče byl u DEHN +
lační vlastnosti vzpěr) ke vzdušnému jiskřiSÖHNE zahájen v roce
šti a z generátoru byl do tohoto zkušebního
2000, kdy ve spoluobvodu pouštěn zkušební impulz. Vzdálenost
práci s Universität der
mezi elektrodami jiskřiště se postupně zvětBundeswehr München
šovala, až nenastal přeskok jiskrou na tomzačala společnost prato vzdušném jiskřišti, ale proražení izolace
covat na vývoji izolozkoušeného vzorku. Vlastnosti tedy může
vaného svodu. Mezi
ověřit každý, kdo má k dispozici odpovídajízavržená řešení patřicí zkušební generátor (obr. 3).
ly jak vodiče s pouhou
elektrickou izolací, tak Obr. 4. Vývoj vodiče HVI
vodiče koaxiální konSoučasnost
strukce s vodivým stíněním. Velkou výzvu
ho pláště, tak i vodič dovybavený metalickým
V současné době, tedy již patnáct let po uvepředstavovala potřeba nejenom dosáhnout
stíněním, kde je největším problémem to, že
dení prvního vodiče HVI na trh (obr. 4), je oblast
takové elektrické izolace, aby vodič v praxi
se na stínění může naindukovat proud skoro
jejich použití mnohonásobně širší, než bylo na
nemusel být ve fyzické vzdálenosti od chráo stejném napětí a proudu, jaký teče vnitřním
počátku zamýšleno. Jejich doménou není pouze
něného zařízení, ale i jak zabránit vzniku povodičem. Takovýto vodič nezaručí to podstatprůmysl, ale i občanská výstavba, včetně rodinvrchového klouzavého výboje.
né: elektrickou izolací od účinků bleskového
ných domů. Jaké jsou tedy hlavní výhody, když
Klouzavé výboje vznikají na povrchu izoproudu zabránit požárům objektu.
je problém s dostatečnou vzdáleností řešen volantů mezi dvěma kovovými plochami. Jejich
Vodiče řady HVI společnosti DEHN +
diči HVI, oproti řešení s klasickým materiálem.
vznik je podmíněn kapacitou izolační plochy
SÖHNE bezezbytku splňují požadavky vy(mezi kovovým jádrem a povrchem obalu).
Napomáhají mu nečistoty nebo vlhkost (oroJednoduchost návrhu
sení) na vnějším povrchu izolačního obalu.
Kdo navrhoval byť na pouhém roProstřednictvím tohoto jevu může klouzadinném domě jímací soustavu klavý výboj překlenout vzdálenost až několika
sickým způsobem, může potvrdit, že
metrů a přenést v podstatě celou energii blesmoderní stavební materiály situaci
kového proudu (tj. až celý bleskový proud).
s ochranou před bleskem pouze komZnamená to tedy, že běžný vodič s izoplikují a rozhodně neulehčují. Typiclací vvn by mohl po svém povrchu z vnější
kým příkladem rodinných domů jsou
hromosvodní soustavy přenést celý bleskový
dřevostavby, které mají poměrně tenproud dovnitř do budovy a tam ohrozit osoby,
ké stěny. Ty nedokážou zajistit požačásti stavebních prvků a připojená zařízení,
dovanou vzdálenost pro izolaci svopředevším elektronická.
du a mnohdy jsou doplněny dalšími
Speciální plášť DEHNconductoru HVI
„lahůdkami“, jako jsou plechová střezabraňuje vzniku klouzavého výboje (mírně
Obr. 5. Varianty vodičů HVI a jejich ekvivalentní vzduš- cha nebo komín z korozivzdorné ocezjednodušeně) takto:
né vzdálenosti
li končící uprostřed domu v obývaPři vniknutí bleskového proudu v místě
cím pokoji. V takto komplikovaných
ukončení vodiče na kovové konstrukci přisituacích opravdu není možné zajispojené k vnější ochraně před bleskem dojde
tit ochranu před bleskem klasickým
k vyrovnání potenciálů mezi touto kovovou
materiálem. Návrh s použitím vodikonstrukcí a kovovou konstrukcí připojenou
čů HVI se soustředí na zjištění výšky
k vyrovnání potenciálů uvnitř budovy. Blesa počtu jímacích tyčí, které jsou prokový proud se v tomto místě (kde jsou vnitřní
střednictvím izolovaných vodičů HVI
vodič i speciální obal propojeny) rozdělí do
spojeny se zemnicí soustavou. Jediné,
vnitřního vodiče Cu a vnějšího pláště tak, že
na co je třeba nezapomenout, je skuvnějším pláštěm teče jen zlomek celkového
tečnost, že stejně jako v případě neizoproudu. Ten však postačuje k tomu, aby dolovaných vodičů bude i kolem vodišlo k vyrovnání potenciálů na konci připevčů HVI při zásahu domu bleskem silněném k vnější konstrukci a v místě připoné elektromagnetické pole, a proto je
jení speciálního pláště k vnitřní konstrukci.
vhodné je vést co nejdále od ostatních
Rozdíl potenciálů se zmenší natolik, že vznik
Obr. 6. Maximální délky HVI při jednom svodu
vodičů instalace domu.
klouzavého výboje je vyloučen. Bleskový
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„Ne, na střeše nebude nic.“ Toto je většinou slyšet v počátku práce na ochraně před
bleskem od klienta či zadavatele zakázky této
části projektové dokumentace. To se však do
data předání dokumentace změní o dodatky
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téměř vždy dána přednost variantě ochrany před bleskem za pomoci izolované jímací soustavy. Dotvářet na starém železobetonovém objektu vodivé spojení – Faradayovu
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jednodušší a úsporné. To se ukazuje hlavně nyní, kdy při akutním nedostatku pracovních sil je uvedená varianta preferována jako
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Číslo vydání je patrné z pojmenování
souboru. Uspořádání souborů a složek
odpovídá běžnému standardu operačního
systému Windows. CD obsahuje
instalační soubory programu Acrobat
Reader (verze 9), který je nezbytný
k prohlížení takto uložených stránek
časopisů. V případě, že na Vašem
počítači není tento program
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A_Reader_W98.exe nebo
A_Reader_WXP.exe
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systému ve Vašem
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soustavou. Nejlepší místo pro umístění kamer
nebo venkovní sirény je také většinou hned
vedle holého svodu. Je to sice problém stavitele a chybějící koordinace mezi profesemi,
ale taková je běžná situace na většině staveb.
Ne že by v případě volby řešení za pomoci
vodičů HVI podobná situace nenastala, avšak
problém to je jen ve velmi malém množství
případů. Jestliže je na vodičích HVI korektně
vytvořen začátek, tedy tzv. oblast koncovky,
nehrozí už v trase přeskok bleskového proudu na jiné vodivé součásti objektu.

rychlejší a ekonomičtější i u nových objektů, které by sice bylo možné vyřešit jako Faradayovu klec, ale trvalo by to déle a bylo
by to dražší. [5]

Jednoduchost vyrovnání potenciálu

Zdroje a citace:
[1] ROUS, Z. Řešení důležitého problému ochrany
před bleskem. Elektro, 2004, (4).
[2] ČSN EN 62305-3 ed. 2. Ochrana před bleskem –
– Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení
života.
[3] ČSN 34 1390. Elektrotechnické předpisy ČSN.
Předpisy pro ochranu před bleskem.
[4] ČSN EN 62305-3 ed. 2. Ochrana před bleskem –
Část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení
života.
[5] PLCH, J. Expertíza o posouzení nákladovosti
možných způsobů provedení ochrany proti
blesku vzorové budovy. 2018.

Moderní technologie instalované na objektech s ochranu před bleskem zajištěnou neizolovaným hromosvodem, Faradayovou klecí,
je velmi složité chránit svodiči bleskových
proudů.
Jestliže se povede najít pro daný sys/.
;B;AJHE
témȁȂ/ȂȀȀȈ
vhodný svodič bleskových proudů, může
se stát, že útlum způsobený vloženým svodičem je natolik velký, že si vyžádá další nutná opatření. Jsou ovšem i technologie, u kterých je z jejich podstaty nedosažitelné vyrovnat potenciál na úrovni bleskového proudu.
Řešení s izolovaným svodem HVI zajistí by-pass kolem chráněného zařízení a ochrana je
možná pouze za pomoci svodičů přepětí – to
je již mnohem jednodušší.
24.11.20

0

Objednávka na adrese:
FCC PUBLIC s. r. o.
Pod Vodárenskou věží 4
182 08 Praha 8
nebo na
www.odbornecasopisy.cz

Závěr
Ochrana s použitím vodičů řady HVI si
nejenom dokáže poradit s ochranou před bleskem na jinak obtížně chránitelných objektech,
ale také poskytuje jednoduché a bezpečné řešení pro citlivé aplikace moderní doby.

Zdroj: Časopis ELEKTRO 8-9/2018

DS85/CZ/0718 © Copyright 2019 DEHN s.r.o.

19

1EJTCPCRįGFDNGUMGORTQHQVQXQNVCKEM½
\CįÉ\GPÉPCUVįGEJ½EJDWFQX
,QJ-LľÊ.XW¾ù3K''(+16³+1(*PE+&R.*RUJDQL]DùQÊVOR{ND3UDKD
Úvod
Projektanti a revizní technici musí vzít v úvahu při navrhování a následně při revizi fotovoltaických systémů rizika nejen
na průmyslových objektech, ale také na budovách občanské
výstavby:
z před úderem blesku [1],
z spojena s hašením požáru,
z při povodni.

Riziko při úderu blesku podle ČSN EN 62305-2
ed.2 [2]
Je potřeba rozlišit dvě možnosti instalace ochrany před
bleskem podle normy ČSN EN 62305- 3 ed.2 [3]:
z Jímací soustava je umístěna od fotovoltaických panelů na
dostatečnou vzdálenost s.
z Jímací soustava není umístěna od fotovoltaických panelů
na dostatečnou vzdálenost s.
Ve druhém případě je nutno si uvědomit, že při úderu
blesku do jímací soustavy poteče část bleskového proudu
do budovy přes vedení spojující fotovoltaické panely a měniče. Z hlediska provozních parametrů měniče je nejvhodnější
umístění pro tento měnič přízemní část budovy. Toto je dáno
především z důvodu vyšší teploty vzduchu pod střechou (cca
až 60 - 70° C).
Proti tomuto omezovacímu kritériu návrhu je postaveno
hledisko zavlečení bleskového proudu do vnitřní instalace
a jeho destruktivních účinků. Propojovací kabely by měly být
vedeny tak, aby byla dodržena dostatečná vzdálenost s mezi
kabely a vnitřní elektroinstalací, nebo vnitřními kovovými konstrukcemi. Tato trasa propojovacích kabelů může vést jednak
vně objektu, nebo vnitřní částí oddáleně od vnitřních metalických instalací [4].

Normy pro fotovoltaická zařízení
Norma ČSN CLC/TS 50539-12 [5] uvádí pod b. 9.1 instalaci přepěťových ochran jako nezbytnou, jedině, že by analýza
rizika prokázala opak (obr. 1).
Podle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3 [6] musí být přepěťové
ochrany instalovány i v budovách bez vnějšího hromosvodu,
např. v komerčních a průmyslových objektech, mj. i zemědělských provozech.

Trasování vedení u fotovoltaických instalací
Při trasování kabelů je třeba dbát na to, aby nevznikaly
velké smyčky. To platí jak pro připojení jednotlivých částí ke
stringu, tak i pro propojení stringů. Dále je třeba vyhnout se
tomu, aby datové a senzorové vodiče křížily několik stringových vedení a tím v kombinaci s vedeními stringů vytvářely

▲ Obr. 1: DEHNcombo YPV SCI – svodič bleskových proudů SPD T1 [7].

velkoplošné smyčky. Toho je třeba dbát i u připojení měniče
k síti. Je tedy důležité, aby silová vedení (DC i AC) vedla v celé
délce souběžně s vodiči potenciálového vyrovnání. Totéž platí
i pro datová vedení (např. senzor slunečního svitu, monitoring
výtěžku).

Budova s vnějším hromosvodem při dodržení dostatečné vzdálenosti s (obr. 2)
Koncepci ochrany pro fotovoltaickou instalaci na budově

Zdroj: Časopis EvP
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▲ Obr. 2: Fotovoltaické panely na budově s hromosvodem při dodržení dostatečné vzdálenosti s [7].

s vnějším hromosvodem a při dodržení dostatečné vzdálenosti s mezi FV systémem a vnějším hromosvodem ukazuje
obrázek 2.
Primárním cílem ochrany je zamezení škod na zdraví a životech osob, jakož i věcných škod (požár budovy), v důsledku blesků. Fotovoltaická instalace nesmí narušovat tuto funkci vnějšího hromosvodu. Navíc k tomu je třeba i tuto instalaci
chránit před přímým úderem blesku, což znamená, že je třeba
ji instalovat v ochranném prostoru vnějšího hromosvodu. Ten-

to ochranný prostor vytváří jímací soustava (např. jímací tyče),
a tím zamezuje přímým úderům blesků do panelů a propojovacích kabelů. Toto předurčení ochranného prostoru je možné
ověřit např. metodou ochranného úhlu nebo metodou valivé
koule podle ČSN EN 62305-3 ed. 2 [3]. Je třeba dbát toho, aby
mezi všemi elektricky vodivými částmi FV instalace a vnějším
hromosvodem byla dodržena dostatečná vzdálenost s. Navíc,
jak bylo již dříve uvedeno, dostatečným odstupem jímacích tyčí
od FV panelů zamezit tvorbě plných stínů.
▷

Zdroj: Časopis EvP
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▲ Obr. 3: Fotovoltaické panely na budově s hromosvodem při nedodržení dostatečné vzdálenosti s [7].

Podstatnou součástí systému ochrany před bleskem je
potenciálové vyrovnání pro ochranu před bleskem. To je nutno provést pro všechny do budovy vstupující elektricky vodivé systémy a vedení, jež mohou být zasaženy bleskovým
proudem. Potenciálové vyrovnání pro ochranu před bleskem
spočívá v přímém připojení kovových systémů, a v nepřímém
připojení systémů pod napětím pomocí svodičů bleskových
proudů typu 1, a to na zemnicí soustavu. Toto potenciálové
vyrovnání je potřeba realizovat co nejblíže vstupu daného vodivého předmětu do budovy, aby se tak zamezilo proniknutí
dílčího bleskového proudu do budovy. Přípojné místo sítě nn

se má osadit vícepólovým SPD typu 1, např. kombinovaným
svodičem DEHNventil s technologií jiskřiště DV M TNC 255.
Tento svodič odpovídá připojovacím podmínkám provozovatelů distribučních sítí a může být instalován již v neměřené
části v přípojkové skříni. Tyto kombinované svodiče v sobě
spojují svodič bleskových proudů a svodič přepětí v jednom
přístroji. Při vedení mezi svodičem a měničem kratším než
10 m je i měnič dostatečně chráněn před přepětím. Při větších
délkách je podle ČSN CLC/TS 50539-12 [5] nutný další SPD
typu 2, např. DEHNguard M, před AC vstupem měniče. DC
stranu měniče je třeba ochránit svodičem typu 2 pro fotovol-

Zdroj: Časopis EvP
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taiku, např. DEHNcube YPV SCI.

Shrnutí

To platí i pro beztransformátorové přístroje. Pokud jsou
měniče vybaveny také datovými vedeními, např. pro monitorování výtěžku, pak je třeba zabudovat přepěťové ochrany
i na tato vedení. Zde může být instalován BLITZDUCTOR XTU
s technologií ActivSense a chránit též vedení s analogovými signály stejně jako datové sběrnice (např. RS 485). Tento
přístroj automaticky rozpoznává přiložené provozní napětí
užitečného signálu a přizpůsobí mu ochrannou napěťovou
úroveň.

z Instalací fotovoltaických zdrojů na střeše objektu nesmí
dojít ke zhoršení stávající úrovně ochrany před bleskem.

Vysokonapěťové izolované vedení, vodič HVI

z Fotovoltaické zdroje nesmí ohrožovat hasiče při hašení
požárů nebo při likvidaci následků povodně.
z U hlavního vypínače/jističe objektu musí být umístěno
upozornění, kde se nachází vypínač stejnosměrného obvodu měniče.
z U plechových střech je vhodné navrhnout celkovou
ochranu objektu, včetně fotovoltaiky pomocí vodičů HVI.

Další technickou možností, jak realizovat dostatečnou
vzdálenost s podle ČSN EN 62305- 3 ed. 3, čl. 6.3 [3], je instalace vysokonapěťových izolovaných vedení, jako je vodič HVI.
Jeho pomocí je možné dosáhnout dostatečné vzdálenosti
s až 0,9 m na vzduchu. Tím mohou vodiče HVI bezprostředně
za oblastí koncovky přicházet do kontaktu s fotovoltaickou
instalací.

Literatura:

Budova s vnějším hromosvodem při nedodržení
dostatečné vzdálenosti s

[4] ČSN EN 62305 – 4 ed.2, 2011-09: Ochrana před bleskem –
část 4: Elektrické a elektronické systémy uvnitř staveb

Jestliže je střešní plášť kovový nebo ho tvoří sám fotovoltaický systém, pak nelze z montážně technických důvodů
dodržet dostatečnou vzdálenost s. Kovové součásti montážního systému fotovoltaických panelů musí být spojeny s vnějším hromosvodem, a to spojením odolávajícím bleskovým
proudům (16 mm2 Cu nebo vodivě ekvivalentním). To znamená, že nyní musí být potenciálové vyrovnání pro ochranu před
bleskem provedeno i pro vodiče fotovoltaického systému
vstupující do budovy (obr. 3).

[5] ČSN CLC/TS 50539-12, 2013-05: Ochrany před přepětím
nízkého napětí - Ochrany před přepětím pro zvláštní použití
zahrnující DC - Část 12: Zásady výběru a použití - SPD připojená do fotovoltaických instalací

K tomuto účelu se používá kombinovaný svodič typu 1
+ typu 2 DEHNcombo YPV SCI (FM) (obr. 1). I pro napájecí
přívody sítě nn je třeba realizovat toto potenciálové vyrovnání pro ochranu před bleskem. Pokud jsou měniče dále než
10 m od nezbytných svodičů typu 1 pro přípojné místo sítě
nn, pak je nutné i na AC straně měničů instalovat další SPD
typu 1 (např. kombinovaný svodič typu 1 + typu 2 DEHNshield
... 255). Pokud je instalován i monitoring výtěžnosti, je třeba rovněž tak opatřit odpovídající datová vedení vhodnými
ochranami. Pro datové systémy např. na bázi RS 485 je používána přepěťová ochrana BLITZDUCTOR XTU.

[1] Vyhláška o
č. 268/2009 Sb.

technických

požadavcích

na

stavby

[2] ČSN EN 62305 – 2 ed.2, 2013-02: Ochrana před bleskem
– část 2: Řízení rizika
[3] ČSN EN 62305 – 3 ed.2, 2012-01: Ochrana před bleskem –
část 3: Hmotné škody na stavbách a ohrožení života

[6] ČSN 33 2000-4-443 ed. 3, 2016-11; Elektrické instalace
nízkého napětí – Část 4-44: Bezpečnost – Ochrana před rušivým napětím a elektromagnetickým rušením – Kapitola 443:
Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím
[7] Lightning, 3rd updated Edition: 2014 Dehn + Söhne GmbH
+ Co.KG (ISBN 978-3-9813770-1-9)
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Rozváděče a rozvodny; Údržba el. zařízení; Točivé el. stroje a pohony

Nový svodič přepětí DEHNguard ACI
Ing. Jiří Kutáč, Ph.D.
DEHN + SÖHNE GMBH + CO. KG
organizační složka Praha

Úvod

výměnou i zkrácení času. Kromě toho není
nutné u svodiče DEHNguard ACI při měření izolačního stavu do 500 V DC vytahovat
ochranný modul, což přispívá k vyšší bezpečnosti zařízení. Instalací svodiče s technologií
ACI nenastane útlum přenášeného signálu.

Nová technologie ACI (přerušení obvodu
s předstihem) znamená zvýšení bezpečnosti
přístroje při současné větší disponibilitě zařízení (nejvyšší úroveň).
Svodič typu 2 DEHNguard s novou technologií ACI (obr. 1), která
v sobě zahrnuje integrovaný kombinovaný vypínač a jiskřiště, splňuje již nyní požadavky související se
změnou energetické koncepce.
V normálním provozu se technologie ACI chová jako svodič
s předřazeným jiskřištěm. Tato přepěťová ochrana je schopná svádět
velké impulzní proudy a zároveň
zajišťuje nulové únikové proudy.
Při vzniku poruchového/zkratového proudu dojde ke svedení proudu
do zhášecí komory, kde je oblouk
uhašen. Proto může vzniknout jen
velmi malý proud, který nezpůsobí žádné negativní účinky v zařízení nebo instalaci.
S novou technologií ACI není
nutné instalovat předřazené pojist- Obr. 1. Svodič přepětí DEHNguard ACI
ky. To umožňuje jednoduchou konstrukci a bezpečný provoz přepěťové ochrany.
– Průřezy připojovacích měděných vodičů
jen 6 mm2: ulehčení instalace
Postačují
připojovacích měděné vodiče
Výhody:
o průřezu pouhých 6 mm2. Uspoří se tak mon– Jistota při dimenzování – vyloučení montážní čas při dimenzování průřezu, což vede ke
tážní chyby
snadnější instalaci v důsledku menších poloSvodiče ACI zabrání možným chybám
měrů, a tudíž ke zkrácení možných tras.
v návrhu, ke kterým může dojít při dimenTab. Technická data DEHNguard ACI
zování a výběru pojistek. Nová technologie
Technická data
ACI eliminuje potřebu předřazených pojistek
v důsledku použité kombinace vypínače a jis230/400 V
jmenovité napětí AC (UN)
křiště. S technologií ACI je ochrana integro275 V
nejvyšší trvalé napětí (UC)
vána přímo do svodiče, následkem čehož je
jmenovitý impulzní proud (In) 20 kA 8/20 Ps
její optimální přizpůsobení. Instalací svodizkratová pevnost AC (ISCCR) 25 kA
če DEHNguard ACI se automaticky vyloučí
dodatečné externí předjištění není nutné
možná chyba při montáži nebo dimenzování.
P1,5 kV
ochranná úroveň
– Pevnost TOV: zvýšení disponibility zařízení
(L-PE)/(N-PE) (Up)
Dočasná přepětí (TOV) např. v důsledku
min. napětí TOV
440 V
přerušení vodiče N mohou zničit existující zateplotní
rozsah
–40 až +80 °C
řízení proti přepětí. Nový DEHNguard ACI
Typ
Kat. číslo
výrazně zlepšuje odolnost proti TOV. Tím se
DG S ACI 275 FM
952100
zvyšuje připravenost systému a eliminují se
náklady, stejně jako čas na řešení problémů
DG M TT 2P ACI 275 FM
952121
souvisejících s opravami. Svodič je také odolDG M TN ACI 275 FM
952220
ný proti kolísání napětí.
DG M TNC ACI 275 FM
952330
– Žádné únikové proudy: prodloužení životDG M TT ACI 275 FM
952341
nosti zařízení
DG M TNS ACI 275 FM
952440
Přepěťová ochrana ACI nevykazuje díky
DG MOD ACI 275
952024
nové technologii žádné svodové proudy, a tuDG
MOD
A
275
952022
díž se zabrání předčasnému stárnutí svodiče.
DG MOD H A NPE
952083
Tím se dosáhne snížení nákladů a včasnou

– Úspora místa v rozváděči
Nová koncepce instalace svodiče DEHNguard ACI generuje více místa v rozváděči –
asi 60% úspora místa, protože není třeba
předřazené jištění (obr. 2). Z toho vyplývá
také úspora nákladů týkajících se materiálu
a montážního času.
– Změna v oblasti energetiky: splnění budoucích požadavků již nyní
Stálá disponibilita elektrických systémů
je v současnosti nutností. Přerušení napájení
nebo selhání zařízení jsou nepřijatelné, a to
nejen v době Průmyslu 4.0.

Obr. 2. Instalace svodiče DEHNguard v rozváděči

Shrnutí
V současné době je nutné při vypracovávání návrhu přepěťových ochran správně posoudit
vhodnou velikost předřazených pojistek a jejich selektivitu s instalovanými svodiči. Toto
s novým svodičem DEHNguard ACI odpadá.
Nová energetické koncepce, která podporuje obnovitelné zdroje, s sebou přináší
i změnu parametrů napájecí sítě. Jde např.
o ostrovní nebo bateriové systémy, ve kterých
jsou zcela jiné zkratové poměry.
Se svodiči, které jsou založeny na technologií ACI, je instalace připravena na tuto
změnu již nyní.
www.dehn.cz

Zdroj: Časopis ELEKTRO 11/2018
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DEHNguard ACI, nová generace
svodičů přepětí typ 2 pro 21. století
Jan Hájek, DEHN s.r.o. (www.dehn.cz)

Svodič přepětí typ 2, který nepotřebuje předjišťovat a stačí ho připojit pouze
za pomoci vodičů s průřezem 6 mm2
přestal být snem elektrotechniků a stal
se skutečností.
DEHNguard s technologií ACI (Avanced
Circuit Interruption) je tvořen sériovým zapojením klasického varistoru a speciálního jiskřiště s jedinečnou funkcí rychlého vypínače. Při svádění přepětí
se DEHNguard ACI chová jako klasický
svodič se sériovým zapojením jiskřiště
a varistoru. V případě delší doby hoření
obloučku na jiskřišti dojde díky jedinečné konstrukci zhášecích elektrod k jeho
rychlému rozpojení. Doba potřebná pro
vypínací reakci jiskřiště je natolik krátká,
že energie zkratového proudu tekoucího
jiskřištěm nestačí svými tepelnými účinky
ovlivnit připojovací vodiče, a tak pro paralelní připojení svodiče do elektrické instalace stačí vodič o průřezu 6 mm2.
DEHNguard ACi je vhodný pro
rekonstrukci elektrické instalace
Vždy když dochází ke změnám v objektu,
které se dotknou i elektrické instalace,
je třeba zohlednit nové technické normy,
které se za dobu životnosti této instalace změnily. Mezi požadavky současných
technických norem patří samozřejmě
i instalace svodičů bleskových proudů
a přepětí.
Obecná povinnost instalovat svodiče
bleskových proudů a přepětí vyplývá
z analýzy rizika dle ČSN EN 62305-2 ed. 2.
Pokud vzniká nový objekt, dochází k jeho
rekonstrukci, či opravě, je vždy v souladu
s požadavky Stavebního zákona a souvisejících předpisů vypracovat jako první
krok analýzu rizika, která určí, jaký svodič

jje pro ochranu před bleskem dostatečný,
tedy jakou má mít schopnost svádět bleskový proud v dané hladině ochrany před
bleskem (LPL Lightning Protection Level).

jektech a malých kancelářích, pokud
jsou v nich instalována citlivá zařízení
kategorie I + II, např. domácí spotřebiče,
přenosná nářadí a elektronika.

Pro všechny ostatní případy platí, že pro
to, zda instalaci svodiče bleskových
proudů provést či nikoliv, je rozhodujjící postup dle ČSN 33 2000-4-443 ed. 3.
TTato norma obsahuje, stejně jako ČSN EN
62305-2 ed. 2, analýzu rizika. Tato analýza
jje sice jednodušší, ale v rozvaze hrají roli
stejné parametry, tedy délka nadzemního a podzemního vedení, jaký je typ prostředí kolem vedení a počet úderů blesku
na čtvereční kilometr.

Dalším posuzovaným parametrem je impulzní odolnost instalovaného zařízení,
které je potřeba chránit, protože to je určující pro volbu svodiče a jeho ochranné
úrovně.

Ochrana před přepětím je vyžadovaná,
pokud přepětí může mít následující účinky na:
1. Lidský život, např. u zařízení pro bezpečnost nebo v nemocnicích.
2. Veřejné budovy a kulturní zařízení, např.
veřejné služby, telekomunikace, muzea
a výstavy.
3. Obchodní a výrobní objekty, např. hotely, banky, průmyslové objekty, obchody,
farmy.
4. Shromáždění lidí, např. ve velkých obytných objektech, kostelech, kancelářích,
školách.
5. Jednotlivé osoby, např. v obytných ob-

Svodiče přepětí je při jejich instalaci potřeba předjišťovat. S tímto požadavkem
se setkal každý z projektantů, projektantek i elektroinstalatérů, kdo se ochrany
před bleskem a přepětím pro vnitřní instalace, byť jen trochu dotkl. Lhostejno,
zda se jedná o svodič bleskových proudů,
nebo přepětí u každého je v montážním
návodě uvedena maximální hodnota pojistek, které je potřeba mít instalované
v elektrické instalaci před ním.
Pojistka, nebo jistič?
Většinou je potřeba instalovat klasickou
tavnou pojistku gG/gL. Bylo by chybou
instalovat jistič, jehož reakce není k tavné pojistce ekvivalentní. Mezi další z nevýhod použití jističe je jeho impedance,
kterou způsobuje v něm integrovaná cívka. Díky této impedanci by mohlo dojít
k tomu, že ochranná úroveň svodiče pře-
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Schéma z ČSN 33 2000-5-534 ed. 2

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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pětí Up bude navýšena o úbytek napětí
na impedanci jističe, a tak by mohlo dojít
k tomu, že výsledná úroveň napětí bude
vyšší, než dále umístěné spotřebiče dokáží bez problémů přečkat. Pro lepší pochopení toho, co se děje při reakci na svodiči
přepětí je dobré si uvědomit, že jakmile
svodič začne vést, chová se v elektrické
instalaci jako zkrat, který dokáže na rozdíl
od toho klasického zkratu opět ,,rozpojit,,
bez toho, aniž by došlo k jeho poškození. Svodová schopnost svodiče přepětí
je dalším z důležitých parametrů, který
je potřeba v návrhu ověřit a posoudit, zda
je možné svodič na daném místě vůbec
instalovat. Při reakci svodiče, teče jeho
jiskřištěm, nebo varistorem teoreticky
i prakticky téměř celý zkratový proud, který je v místě jeho instalace možný. Tento
parametr je u svodičů označován jako (Ifi).
Pokud by tento proud byl vyšší než schopnost svodiče, došlo by k jeho poškození.
Pojistka před svodičem přepětí má tedy
za cíl ochránit svodič přepětí před poškozením v důsledku toku vyššího proudu,
než svodič přepětí konstrukčně zvládá.
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Zapojení do ,,T,, a ,,V,,
Při paralelním zapojení svodiče přepětí,
je třeba dbát i na maximální délku vedení těchto připojovacích vodičů dle ČSN
33 2000-5-534 ed. 2, kdy se do této délky
samozřejmě započítávají i vodiče pro připojení předjištění.
O čem se píše v ČSN 33 2000-5-534
ed. 2
Jestliže celková délka vedení (a+b+c), jak
je určena na obrázku překračuje 0,5 m, musí
být zvolena alespoň jedna z následujících
možností:
- Zvolit SPD s nižší napěťovou ochrannou
hladinou Up (1 m délky přímého kabelu,

1

Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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kterým protéká proud výboje 10 kA (8/20)
přidává úbytek napětí okolo 1 000 V).
- Instalovat druhou koordinovanou SPD
v blízkosti zařízení, které má být chráněno
tak, aby se přizpůsobila napěťová ochranná hladina Up jmenovitému impulznímu
napětí zařízení, které má být chráněno.
- Použít instalaci znázorněnou na obrázku 9.
To, co je na obrázku 9 není nic jiného než
zapojení do V, které je známo například
jako standardní u DEHNventilu, který má
zdvojené připojovací svorky.

Vysoká pevnost vůči TOV a nulové
unikající proudy
Pokud se v síti objeví díky něčí chybě sdružené napětí, svodič je dokáže dlouhodobě
svádět tak dlouho, než vybaví předřazené
jištění a zůstane nepoškozen. Integrované
jiskřiště se postará i o zabránění toku unikajících proudů, které v instalacích s hlídači
izolačního stavu způsobují při použití klasické konstrukce svodiče provozní poruchy.
Úspora místa
ɒ Více místa v rozváděči – cca 60 % úspory
místa v rozváděči, protože není potřeba
dodatečných pojistek.



Jak z toho ven?
Řešením je integrovat pojistku přímo
do svodiče přepětí, odpadnou starosti s:
- Délkou vodičů potřebných k propojení
pojistky a svodiče.
- Výběrem vhodné pojistky.
- Starostí, zda pojistka přežije průchod
zkratového proudu.
- Místem v rozváděči.
- S montáží pojistek.
- Výběrem vodičů pro zapojení.
Prvním svodičem s integrovanou pojistkou byl v roce 2005 DEHNbloc Maxi S, který stále zůstává v sortimentu. Kromě integrované pojistky má ještě další zajímavost
a tou je, že se přímo montuje na PEN sběrnici v rozváděči, a tak je délka tohoto připojení nulová.
DEHNguard ACI - Budoucnost svodičů
přepětí bez nutnosti pojistek
Společnost DEHN + SÖHNE v roce 2018
představila nové řešení svodiče přepětí, které si poradí bez instalace pojistek
a to i těch vnitřních. Advanced-Circuit-Interruption (ACI).

a charakteristika. Bezproblémové splnění
požadavku ČSN 33 2000-5-534 ed. 2, nejsou pojistky a tak i délka připojovacích
vodičů je kratší.
Úspora při instalaci
Výhodou nové konstrukce je i to, že stačí
na připojení fázových vodičů připojovací
průřez 6 mm2.

Jaké jsou další výhody této
konstrukce?
Svodiče pomaleji stárnou díky galvanickému oddělení varistoru, nedochází tak ani
ke vzniku unikajících proudů. Při častých
výkyvech napětí v síti, není varistor zbytečně přetěžován a tím se opět prodlouží jeho
životnost. Svodič s technologií ACI nezpůsobuje útlum přenosu signálu při komunikaci PLC na síti NN – řídících signálů, Ethernet přes PLC atd. Svodiče jsou k dispozici
pro všechny druhy sítí 230 V a i ve variantě
pro napěťovou úroveň 385 V.
Závěr
Svodiče DEHN s technologií ACI přinášejí
elektrotechnikům a jejich zákazníkům vysoký komfort nejenom při instalaci, ale i při
návrhu řešení a jeho bezproblémové integraci do nového, ale i stávajícího zařízení.
www.dehn.cz

Vývoj svodičů přepětí společnosti
DEHN + SÖHNE
Jádrem svodiče je kromě klasického varistoru i nové, speciální jiskřiště, které plní
funkci spínače. Díky této kombinaci získává svodič přepětí tyto velmi zajímavé výhody, vůči klasickému řešení se svodičem jak
ryze varistorovým, tak svodičem s integrovanou pojistkou.
Jistota při dimenzování
Není třeba se starat o to, zda jsou svodiči
předřazeny pojistky, jaká je jejich hodnota
Zdroj: Časopis ELEKTRO A TRH – Ochrana před bleskem
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Jistota v dimenzování


   

  

2



!   "#   $%&  '  (  
)* +  # -/
& 

1

  0

1 3   0

% ( 4"  -/ # 5




9
9
9
9
9
9
9
9

—
—
—

9
9
9
9
9

9
9

$ #  "! "

1




 = # $%%  

<
%

)%   > !$ '%    !4, &  *+ $, ! #''!< $() ! &  <<!# #!'
"&

-  !" $% 4  7 
q"! #$!  %&$ ! $&'()   *+
 " <#@&" &#$$ #@& #$!  %&$
! [*UB  $&'()  &#&  > ! ! ",!
<#= #< #'#):= ! d &  ! *+ $
 <!#$ &#) & !&"  $" #' &$
!  ,& & #'#) *+ $ ",= #= #
!&"    #'( ! ! >
, !  $&!( $()  &!! !  ? <!" =!<)
(( &#& ! #< &#& <!' < # ),="
&@" I # M & k " #'$() "

$#

/6 ) 777 89

c" !#) * Ad B
$(( ! !#) Ad*B

MeTQ`TT F
275 V

c"= "#& # A+ B

MT 

R! & * A+

Mj 

**[B

I' ! k #'$()

 

! %G AdPB

m U>j F

& # !&" #'#) ?F

" ``T F

R!#$

eWU> `WT> eWT> MWT> UWU

?# <&!

^`T n*  WaT n*

<  " )*+ ,
 4 4>
  (%  >

Im

ACI

pr

ty

Adva

Circuit Inte
r
ed

n
ptio
ru

nc

 % ">     8  7$&

ov

f
ed SPD Sa

e

R$&)   !-

www.dehn.cz
UB

[*- [!#  * u  $&'() & "< " & #

+;"! ) !( != <" AY[& ?!"!&\B
!$ ! + ! ]]]QQ&^!^"!
_,& = <")> &=  ! "@ !<! F!< $& <!<

DS85/CZ/0718 © Copyright 2019 DEHN s.r.o.

 &
?- W`MT MMM OOa aaT^M
;b<

31

     
Praktické řešení
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Zamezení nebezpečným krokovým napětím pomocí
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Kombinované svodiče typ 1 + typ 2
DEHNshield® ZP
•
•
•
•
•
•
•

Kombinovaný svodič typ 1 + typ 2 vybavený klouzavým jiskřištěm
Energeticky zkoordinovaný vůči koncovému zařízení (≤ 10 m) typ 1 + typ 2 + typ 3
Beze zbytku splňuje požadavky Směrnice VDN* pro zapojení před elektroměrem
Jednoduchá a rychlá montáž zaklapnutím na 40 mm systém přípojnic
Chrání veškerá elektrická zařízení co možná nejblíže od napájecího bodu
Funkční stav nebo porucha je signalizována zeleným/červeným terčíkem v signalizačním poli
Jiskřiště zajišťuje selektivitu s předřazeným jištěním do velikosti zkratového proudu
25 kAeff, nezpůsobuje vybavení pojistek od hodnoty 35 A gG
• Splňuje požadavky na svodiče bleskových proudů uvedené v ČSN 33 2000-5-534**
• Kompaktní svodič pro vyrovnání potenciálů v ochraně před bleskem umožňuje ochranu
koncového zařízení

DEHNshield ZP TT 255:

čtyřpólový kombinovaný svodič pro sítě TT a TN-S, instalace
do přívodu hlavního napájení pro objekty s hromosvodem
(třída ochrany před bleskem III/IV)

DEHNshield ZP Basic TT 255:

čtyřpólový kombinovaný svodič pro sítě TT a TN-S, instalace
do přívodu hlavního napájení pro objekty bez hromosvodu
(také pro nadzemní přívod napájení)

DEHNshield ZP TNC 255:

třípólový kombinovaný svodič pro sítě TN-C, instalace
do přívodu hlavního napájení pro objekty s hromosvodem
(třída ochrany před bleskem III/IV)

# I
"+  0 C=





"  " 5=CK  

"*

6%-"#&+"*"#&%+,#&$!$%
V.-+)$%$!!&+,$%$&$%,#V(
+6-!$+"$!!%"#&)$%(
+#&M`

DEHNshield ZP Basic TNC 255: třípólový kombinovaný svodič pro sítě TN-C, instalace
do přívodu hlavního napájení pro objekty bez hromosvodu
(také pro nadzemní přívod napájení)
8(-&,-.$%$!G _ #-]6&G _ #-]6c&-"/
&)$"-$-!&&"-(-",#$+!,
.-6-!&&"-!%(&,%&$&+&$!
&(-"*)!,L&+!+. %+&&/- 7/-$%--!&&"-
&!&!*"##&"#/-!-.'!&!+!&$&$/$%#
#&+%3_G 4

+&,#/-+%- !G _ #-&/- 7/$&&+!--!/- !
- $%- - +*"# #!"# /- !  #&  +%- 0 /
&($%-,$% +)+!-"+,^--
*$&+#&#/- !6&&!)-.!//&+/#"++
"$" $\/ ( ()!+ $&&+) -" G d $ &$/
$%$7*"#"#&$%+!

8!&!&-.$.!+&&!$W$"#&
!, $% & -.- 6 +!# ( & .-!
/-+%- 7 +!+" +(-&*"# -.' G _ #- ]6
&G _ #-]6c&-""&$!&./-+&/"$)6-!!"#^-

d G (& !(!-(G (-cG e
dd6&!$G _ #-]6

DEHNshield® ZP
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!
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Kombinované svodiče typ 1 + typ 2
DEHNshield® ZP
JJ 

JJ 



DEHNshield ZP TT Basic

G _]6c00

I9 I KD I99
 Jf



I^

8(-&*-.$!00&0  .*$-!&&"-#&#$%&$/3&$/a94$(/+!)(#3!&+,
$&$%&$/4
Typ DSH ZP ...
Obj. č.
6G$
  9 I99W< N 9 I99
/) $&$!MN3ON4
c+*$39Wg4hb9ababa 6 i3<!!&4
c+*$39Wg4hb i3<-$4
c+*$39Wg4h 6 i3<-$4
;"#&V\hb i3O64
;"#&V\h 6 i3O64
L&2&$"#&&!&)!
N!-T+&"
Rozšířená technická data:
;"#&V\hb6 i3O64

JJ

JJ





 D^

8(-&*-.$!0 N.*$-!&&"-#&#$%&$/3&$/a4$(/+!)(#3!&+,$
&$%&$/4
Typ DSH ZP ...
Obj. č.
6G$
  9 I99W< N 9 I99
/) $&$!MN3ON4
c+*$39Wg4hb9abab6 i3<!!&4
c+*$39Wg4hb6 i3<-$4
;"#&V\3O64
L&2&$"#&&!&)!
N!-T+&"

JJK

JJK





I^

8(-&*-.$!00&0  .*$-!&&"-#&#$%&$/3&$/a94$(/+!)#3!%&
"#&)$%(+<<<W<4
Typ DSH ZP ...
Obj. č.
6G$
  9 I99W< N 9 I99
/) $&$!MN3ON4
c+*$39Wg4hb9ababa 6 i3<!!&4
c+*$39Wg4hb i3<-$4
c+*$39Wg4h 6 i3<-$4
;"#&V\hb i3O64
;"#&V\h 6 i3O64
L&2&$"#&&!&)!
N!-T+&"
Rozšířená technická data:
;"#&V\hb6 i3O64

JJD

JJD



TT 255
900 397
!)$9a!)$W0%&<a0%&<<
3W _4
+M
9+M
+M
X9+
X9+
9 M^j
G
9 +

DEHNshield ZP TNC

G _]60 N

I9 I I  I99
If

B TNC 255
900 395
!)$9a!)$W0%&<a0%&<<
3W _4
+M
K+M
X9+
9 M^j
G

DEHNshield ZP TT

G _]600

I9 I K9 I99
K 9f

9 +

DEHNshield ZP TNC Basic

G _]6c0 N

I9 I KJ I99
 f

B TT 255
900 396
!)$9a!)$W0%&<a0%&<<
3W _4
+M
K+M
+M
X9+
X9+
9 M^j
G



 D^

8(-&* -. $ !0 N .* $ -!&&"-  #&# $% &$/ 3&$/ a4 $ (/+!)  # 3!%&
"#&)$%(+<<<W<4
Typ DSH ZP ...
Obj. č.
6G$
  9 I99W< N 9 I99
/) $&$!MN3ON4
c+*$39Wg4hb9abab6 i3<!!&4
c+*$39Wg4hb6 i3<-$4
;"#&V\3O64
L&2&$"#&&!&)!
N!-T+&"
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TNC 255
900 398
!)$9a!)$W0%&<a0%&<<
3W _4
K+M
9+M
X9+
9 M^j
G
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Kombinované svodiče typ 1 + typ 2
DEHNshield®
DEHNshield TN Basic FM
8$!&$/*+(-&*-.$!-&-&*$-!$)!,)0 
($!"-*+!&+!+,-^&-&"
Typ DSH ...
Obj. č.
6G$
  9 I99W< N 9 I99
/) $&$!MN3ON4
c+*$39Wg4hba 6 i3<!!&4
c+*$39Wg4hb 6 i3<-$4
;"#&V\hb6 iWh 6 i3O64
L&2&$"#&&!&)!
8!&+!)+,-^&-&"W!)$+!&+!'

B TN 255 FM
941 206
!)$9a!)$W0%&<a0%&<<
3W _4
9+M
K+M
X9WX9+
9 M^j
$%$&.

DEHNshield TT 2P Basic FM
8$!&$/*+(-&*-.$!-&-&*$-!$)!,)00&0 3&$/9a94
($!"-*+!&+!+,-^&-&"
Typ DSH ...
Obj. č.
6G$
  9 I99W< N 9 I99
/) $&$!MN3ON4
c+*$39Wg4hba 6 i3<!!&4
c+*$39Wg4hb iWh 6 i3<-$4
;"#&V\hb iWh 6 i3O64
L&2&$"#&&!&)!
8!&+!)+,-^&-&"W!)$+!&+!'
Rozšířená technická data:
;"#&V\hb6 i3O64

B TT 2P 255 FM
941 116
!)$9a!)$W0%&<a0%&<<
3W _4
9+M
K+MW9+M
X9WX9+
9 M^j
$%$&.
+
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DEHNguard® modular s obvodem Advanced-Circuit Interruption dimenzovaným pro bezpečnost
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Svodiče přepětí – typ 2
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• Nová technologie „Advanced-Circuit Interruption“ (ACI)
složená z kombinace vypínač/jiskřiště je integrovaná
v ochranném modulu
• Vzhledem k technologii ACI není nutné externí předjištění
• Malé připojovací průřezy 6 mm2 jsou plně dostačující, TOV
pevnost je zajištěna i při 440 V (AC)
• Vysoká spolehlivost zařízení, selektivita s pojistkami 35 A gG
• Zcela bez unikajících proudů díky galvanickému oddělení
vypínací jednotkou ACI
• Energetická koordinace v rámci skupiny produktů Red/Line

^ !

DEHNguard M TNC ACI 275 FM:
DEHNguard M TNS ACI 275 FM:
DEHNguard M TT ACI ... FM:
DEHNguard M TN ACI 275 FM:
DEHNguard M TT 2P ACI ... FM:
DEHNguard S ACI ... FM:
DEHNguard M / S ... ACI ... FM:

K

 =<@5=C

modulární svodič přepětí s integrovanou technologií ACI pro systémy TN-C
s integrovanou technologií ACI pro systémy TN-S
s integrovanou technologií ACI pro systémy TT a TN-S (zapojení 3+1)
s integrovanou technologií ACI pro systémy TN 230 V
s integrovanou technologií ACI pro systémy TT a TN 230 V (zapojení 1+1)
jednopólový modulární svodič přepětí s integrovanou technologií ACI
s bezpotenciálovým kontaktem dálkové signalizace

,-.$%$!$+!,%&)G _ ^&MN<&(
/ ($.! /) # !$ ; !  !& !"#^- MN<
3M&" N-"-! <!$!-4 +! &#&/ &!&!, /- !
$!%-"!!&,+(-&")$&./-+%- !,--*+*
&-!
6%$&,$"#)-.'MN</#(+),!"#^--
&!-+ )  )(& (  $%%&, /- ! '*"#
&% 0 $%!&/ $!&! )  $#-! & $
($.!&%$%-$-!+.(*"#-.'!)$
2!$%/- !
Nové vnitřní předjištění svodiče nabízí další následující výhody:
Jistota při dimenzování: vyloučení chyb
!"#^-&(&\/*"#)("#++!*'
/!$%--(*("#&)$!-$%!--/!!-
$!%($%%&,#/- !;"#&&!"#^-MN</-!^&
$%-.-&/$/$!-&!&&G _ ^&MN<&!
&!-"+) &(&\/ * "#)( $%- -!&&"- ( -
&&("!&."#$!$&&!.,$%%&,
/- !-.6(/&+&-!/-^&--!&+(-
&,#)$&.W/-+%- !$".,#"#&-"+,#+&&!
$W$"#&0'(*!+$% $!%-"!+!&+!'
+,-^&-&"
Průřez měděných připojovacích vodičů jen 6 mm2: snazší instalace
6'%*"#$%-$/&""#-.'$ $!&./&+$$&
" -. !&+ - $ -. 6  O$%  !&+ "* .& $%- 
$!%(, - $'% (7 N   $%-  &/ 
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6%-"#&+"*"#&%+,#&$!$%V.-+)$%$!
6-!$+"$!!%"#&)$%(+#&c`9&* 

5

- #

NOVINKA

!+) $'#)(G _ ^&MN<!)\/
+"$%-$/&""#!&
Pevnost TOV: zvýšení spolehlivosti zařízení
G.&$%$!30;4#3&$%'+$% -. 4-.-!
!&/"$%$7,"#&) *G _ ^&MN<*&$ 
!$!-$%$!0;&&/- 7/-$%-II3MN4"#&(*$&
+&% -.MN<) /$#-!"#*"#&%&--
/+&)!//&+.&$!%(*&% $(,'-/""#
$&&-
Žádné únikové proudy: prodloužení životnosti zařízení
6%-$-!-.'MN<$!,+&/&%,-+&/"$)"
&(&\/(+,!!"#&*"#'&!+&)
-.&$!%(*$$%.&*8!#-.$+!,
+$-)G _ ^&MN<)(&/#&.-&.#!&&$%-$&/
+($.!-&%
Změna v odvětví energetiky: splnění budoucích požadavků
-.-MN</!$%-$&-&("!&!-$%-$&&!'
!0)/$'()&$%+^-(-!*"#/'
!-!-(*-V*-)!,)+&!*"#
$+
DEHNguard ACI – nejvyšší spolehlivost zařízení je umožněna
*$&+)&%$'(,"#)(*)(&$%%&,#/- !
(!$/*$!*&$!/-!G _ ^&)
MN<$%- /%!/) $#-!&$($.!&%
$!-+.(*-.'!)$2!$%/- !
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DEHNguard® modular s obvodem Advanced-Circuit Interruption dimenzovaným pro bezpečnost
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Svodiče přepětí – typ 2
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DEHNguard M TNS ACI 275 FM
L-.$%$!M&"N-"-!<!$!-3MN<4$)!,)0  
Typ DG ...
Obj. č.
L&2-$&$!MNhb6 i3ON4
:-!*-$$3DWg43<n4
;"#&V\hb6 iWh 6 i3O64
G&!.,2!$%/- !
&$!0;3O04`"#&&+!-!-+&

M TNS ACI 275 FM
952 440
K3W _4
+M
X9WX9+

IIW9-`6!

DEHNguard M TT ACI ... FM
L-.$%$!M&"N-"-!<!$!-3MN<4$)!,)00&0  3&$/a94
Typ DG ...
Obj. č.
L&2-$&$!MNhb i3ON4
:-!*-$$3DWg4hb i3<n4
;"#&V\hb iWh 6 i3O64
G&!.,2!$%/- !
&$!0;hb i3O04`"#&&+!-!-+&
&$!0;h 6 i3O04`"#&&+!-!-+&

M TT ACI 275 FM
952 341
K3W _4
+M
X9WX9+

IIW9-`6!
9W`6!

M TT ACI 385 FM
952 342
D3W _4
+M
X9WX9+

IIW9-`6!
9W`6!

DEHNguard M TN ACI 275 FM
L-.$%$!M&"N-"-!<!$!-3MN<4$/1,)!,)0 
Typ DG ...
Obj. č.
L&2-$&$!MNhb6 i3ON4
:-!*-$$3DWg43<n4
;"#&V\hb6 iWh 6 i3O64
G&!.,2!$%/- !
&$!0;3O04`"#&&+!-!-+&

M TN ACI 275 FM
952 220
K3W _4
+M
X9WX9+

IIW9-`6!

DEHNguard M TNC ACI 275 FM
L-.$%$!M&"N-"-!<!$!-3MN<4$)!,)0 N
Typ DG ...
Obj. č.
L&2-$&$!MN3ON4
:-!*-$$3DWg43<n4
;"#&V\3O64
G&!.,2!$%/- !
&$!0;3O04`"#&&+!-!-+&

M TNC ACI 275 FM
952 330
K3W _4
+M
X9+

IIW9-`6!

DEHNguard M TT 2P ACI ... FM
L-.$%$!M&"N-"-!<!$!-3MN<4$/1,)!,)00&0 3&$/9a94
Typ DG ...
Obj. č.
L&2-$&$!MNhb i3ON4
:-!*-$$3DWg4hb i3<n4
;"#&V\hb iWh 6 i3O64
G&!.,2!$%/- !
&$!0;hb i3O04`"#&&+!-!-+&
&$!0;h 6 i3O04`"#&&+!-!-+&

M TT 2P ACI 275 FM
952 121
K3W _4
+M
X9WX9+

IIW9-`6!
9W`6!

M TT 2P ACI 385 FM
952 122
D3W _4
+M
X9WX9+

IIW9-`6!
9W`6!

DEHNguard S ACI ... FM
:$k*-.$%$!M&"N-"-!<!$!-3MN<4*+&#&,#"#&,#
Typ DG ...
Obj. č.
L&2-$&$!MN3ON4
:-!*-$$3DWg43<n4
;"#&V\3O64
G&!.,2!$%/- !
&$!0;3O04`"#&&+!-!-+&

DS85/CZ/0718 © Copyright 2019 DEHN s.r.o.

S ACI 275 FM
952 100
K3W _4
+M
X9+

IIW9-`6!

S ACI 385 FM
952 113
D3W _4
+M
X9+

IIW9-`6!
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DEHNguard® modular s obvodem Advanced-Circuit Interruption dimenzovaným pro bezpečnost
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Svodiče přepětí – typ 2
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Příslušenství pro DEHNguard® modular s obvodem Advanced-Circuit Interruption dimenzovaným pro bezpečnost
Ochranný modul vypínač-jiskřiště pro DEHNguard ACI
Typ
Obj. č.
L&2-$&$!MN3ON4

DG MOD ACI 275
952 024
K

DG MOD ACI 385
952 028
D

Ochranný modul s jiskřištěm pro DEHNguard M ACI

Ochranný modul s jiskřištěm N-PE pro DEHNguard M ACI

Typ
Obj. č.
L&2-$&$!MN3ON4

Typ
Obj. č.
L&2-$&$!MN3ON4

DG MOD A NPE
952 022
K

DG MOD H A NPE
952 083
K

H

DC

Safety Tech

no

DCD D

gy

DE

N

lo

DEHNguard® ME / SE DC ... (FM)

l DC

DEHNguard ME DC ... FM

DC

-Di

sc o n nect

io

n

L+(-&*-.$()!/*"#$'($!"-*+!&+!+,-^&-&"

Typ DG ...
Obj. č.
8&-T+&" 6G&&^-"+)+
  9 I99W< N 9 I99
/) $&$!GN3ON4
c+*$39Wg43<-$4
:-!*-$$3DWg43<n4
;"#&V\h3GNapGNi3O64
;"#&V\h3GNaWGN4p6 i3O64
L&2+&!$!3< NNY4
N!-T+&"
8!&+!+,-^&-&"W!)$+!&+!

ME DC Y 950 FM
972 146
!)$9a!)$W0%&<a0%&<<
J
+M
9+M
XI+
X+
MW9K
Ob
$%$&.

0
+ "
I"
A
"  * 5=CK  5

 "

Příslušenství pro DEHNguard® ME / SE DC ... (FM)
Ochranný modul s varistorem pro DEHNguard ME DC

Ochranný modul s jiskřištěm pro DEHNguard ME DC

Typ
DG MOD DC Y 500
Obj. č.
972 050
L&2-$&$!GN3ON4 J

Typ
DGP MOD DC Y 500
Obj. č.
972 051
L&2-$&$!GN3ON4 J

Obecné příslušenství
Čítač impulzů IPC P3

Typ
Obj. č.
6#-$)3(&(#lDg4
L&2$.!&.
&$/
0&.!+&!&
Y!&"!&.!+
Y)Z
6% !3.!+)4

44

KC= A=5

' 7 7
IPC P3
"
K
!  * 5=CK  <
910 512
 "


9+M
+M
(&!-NY9Kb-!#-/.!+))-!
-!!+)
!&.!+&$%!/-$&!&!&$.!&&3&$%$*(&!-4
!&.!+&$%!/-$)$.!&&
-!%$'9I
(&!-NY9Kb-!#-o
!&#&"$+&&+&()$$
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Svodiče pro telekomunikační a datové sítě
DEHNpatch outdoor CLE IP66
• vnitřní/venkovní použití (IP66)
• pro aplikace GBit Ethernet a strukturovanou kabeláž podle
Třídy E až do 250 MHz
• Power over Ethernet IEEE 802.3 konformita (do PoE++/4PPoE)
• použití podle konceptu tříd ochrany před bleskem v rozhraní
0B – 2 a výše

0
+ "
I"
K
"  * 5=CK  A

 "

O--.$%$!$&$-+&"jc-! !#!6qq !#!3< D+1-!&6 aaWI66 4&$(,&$-+&"
!+!&+&(0%) -!%-+$!%+%-+)!<6 +"#&$%-+!$&"#&)
N# "#)$)-$!%-"!*+*"#$)*"#(+/-!+&&!-"T!'&!&$+&*$-:$!,% 
"#&)$%$%$!++!)Y:IL!"#)"/$!%-"!-V"#)!+)$!&!(&!
2!$% !/$&"$+)$!&!

1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
3
4
5
6
7
8

9

Typ DPA ...
Obj. č.
0%&-.
/) $&$!GN6&6&36 43O"4
:-!*$3<b4
G9(+*$39Wg4W&3<-$4
G9(+*$39Wg4"+*3<-$4
N:-!*-$$3DWg4"+*3<n4
L1+"31j4
8)!
6%-$/!$W*!$
N!-T+&"

CLE IP66
929 221
T

9M
D+M
I+M
9+M
L_
<6
+&Y:IW+&Y:I
ObN M MN

-!    O O
0O  "   
/ "#  /\];     
0Q+  #  " +
"  ! " "#_

 #'#)
 #! 

ab i t E th e
Gig

et

PoE ++ IEE
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• S"  # &#= #<   &"
#&' A+IJJB
• I' &!! !  & NENÓ¬ZAPOTĚEBÓ¬
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terpro of
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Svodiče pro koaxiální připojení
DEHNgate FF5 TV
• kompaktní svodič přepětí pro satelitní přijímače
• pětinásobná ochrana pro satelitní rozbočovače a multiswitche
• použití podle konceptu tříd ochrany před bleskem v rozhraní
0B – 2 a výše

0
+ "
I"
C
"  * 5=CK  

 "

6!-(*-.$%$!++!)?"#K#,&!,)!,)6/$&!-!(.&.&!-q-!"# -.
$\/)+,$&&+)&!$!%)M) D
G!&!-&6M

FF5 TV
909 706
T

IM
+M
+M
+M
9+M
IKL_
%+&?W%+&?

1...5

1‘...5‘

protected

Typ DGA ...
Obj. č.
0%&-.
/) $&$!GN3O"4
:-!*$3<b4
G9(+*$39Wg43<-$4
G9(+*$39Wg4"+*3<-$4
N/-!*-$$3DWg43<n4
N/-!*-$$3DWg4"+*3<n4
?+.&#
6%-$/!$W*!$

9

Rychlé zodpovězení otázek – kontakt
G _ 
6- \+9 9W
9I6&#&I8.
0ZJJDDD
-1¡#"
qqq#"

Cílený výběr produktů – další katalogy produktů
DEHN chrání.®`+$!$+)!&!)!,*"#% 
(&!-$%$7,"#&)"#&)$%(+W
&"#&*"#$&""#$'"+

utz
ngssch
pannu

Übers 
    

 "#)+&!&^)&/!
+"-<1&.&!-)

Arbeitsschutz
Hauptkatalog gültig ab 01.01.2019

Blitzschutz / Erdung
Errdun
Hauptkatalog / Preisliste gültig ab 01.01.2019
01.01
1.2
2019

Überspannungsschutz
Hauptkatalog gültig ab 01.03.2018

https://www.dehn.cz/cs/katalogy-vyrobku

www.dehn.de

www.dehn.de

DEHN + SÖHNE
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Výchozí situace
6!&!, ) ^!-"+, ! )&, ! $
-*"# "!&-&*"# /' !! )&, -
$-, ^!-"+, !+) & !" + &$! &
!&+,!!!&/""#7*"#!+!! )&/*
,+&)$&/- !($.!-$#-!-!&(--!)
&!$!-!6$!"#!+'2-!/%&&%
 6! +. 3+&-"+ P¢4 *!&(& ! /
.&!-+&##$,+$2% 
$"#,#-2"# %L'!#(*!
& &$% -!^&" P-!-^!"#¢ !"#^- /&+ /
-!-^ & +,  ^!) $,,# &$!
^&!, -!-(. !&1!) ( $%-$'(
"+, +"$" -!-^!"# !&1!&-"  "#) P-!-
^!¢ +$!) &/ / $.* /&!Z "-!-
P"#)!¢+!-+&(*!"#&$%(+)$%$!-
&+!&^!-"+*--)0$&!$ "#)+!-"+)
-,)!,)!//&+$-!"#-+!&+-$-1&.
&+-+&.!"#^-
/'-!/ $/&"$+&$%"#-!)
+,#&$!&!+,#&$!/-!-(.!&1
!)8&.//-"#.!)&-&(
$%-(*&/,6.!P-!-^!"#¢+!-"+*"#)!,'
^!-"+,!-!&'!:!-/&(
)/&++.,+$!)&$%+&
¨ !"#-+&$-!&+,
¨ ^&!, -!-(. !&1!) & ^!) $
,,#&$!
¨ +-+&.&%-"&%
¨ +%,$&.&#&-&!
#%   -!-^! !&1!&-"- G+) -1&" $
!%+&*!-!+$!&-/!$%,
V&/&$7*"#$"#!-&!&+,/,(
$!%&^&!&"#)+)&#!!&+$ ,#
)! & !&(-/  ! 6%- ! !" +$2!-
&$.!P-!-^!"#¢+!-"+*"#)!,'^!-"
+*"#&"#!$!&+,*&$&$(! +&
+!-"+*"#&%"#V.-+(+'&$%$!.-+!
&^!-"+*"#-'0/'+)
¨ ! - #&+!-"+*"#$%!/'&)!,'
¨ +&/"-^,V&!)!""-!-!-!/
/&+
¨ !$+&./"#+$ ,#&7
M.+-$"#)&+!-"+*"#+$!"#.&!&
"#&/$+!&+!$)/($/)#!&/
"$% $ +&)&#&*"# +
&^&&"/$!&!) &! +)&#&q&
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c$.*& *$$$&,!"#-+)&+
&$%,!"#-+)/) !$!)!,
&+$2)!,"#&)$%(+)&$%$!-
Vyhodnocení rizik
]/ $ $%.-)   .- +" & -. +!-"
+*"#+$!/--.,&&#&/$%*"#&
$%*"# V.-+' (+' & $ $%$!  $&""# $"#'
+&!'"#+&!'()(&/-!-""#$+'3 L6£
q-!"#-^ "!&^!-"64;#(+'/!)!
 $
      -!- & ! V
-!.!)%+$-Z
¨ $%*V!&()
¨ V$(!&()
¨ $%*V&$/"#
¨ V(+!-&$/"#
Y -,-$)$% ,#(*!&.)
!&1!&-" /&+  $- !&+  + !&)0 
+&/ &$% / !!-"+ $/ & +& ^!
-"+*"#1&+!'! ,#+(-&"-.!
!(+'<$&+!-"+,+ !-$&!'!+&/
 "+ & ! $%*"# V' (+ . & 9 +
 ,#
$%$&!*"#+-+&."##&-+
& "!&$-+"-:)-!,#/&+$%*
V   !&+ - !&+&* (+* V $(
L,',$%.-)$%$!/)Obrázku 1
6(&!-#+!&V&!$/,#
+#$'('( !"&+-!)
;# +!., (%+, &+!--!)  ++,! (&!- &/
$&+#!,+ !-$&!,!!&"/
&/!.&$',^-)-+&-"+*"#
&$"#G+)&*'!&()!)$-"+,!&1!&-"/
,--+$%,#V(+$%-/ &%,
!&( #!-! /&+ +, 6! !&!-!-"+) &! / /
$&$(/ (+*(*V(+&!&+,
!- / !%(& #!-! /&+ /.&!/  $%$& +*"#
( & , $!&! !/""# !&1!&-" $%$&
2$&*"#!"#/!%(&-!&"-)#!-!---

6/-,!"#^-$!"#!+-!,-+
(-&"-  &()!*- $&+!-"+*- + !- "#  $%-
)#" --+ + '* *+' $ &$% ,
(%+,&+!--!)#!&()&!&- !
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Zdroj škod:

S1 Údery blesku do budovy

S3 ¥)(+&$/"#$%-,#()

S2 ¥)(+$(()

S4 ¥)(+$(&$/"#$%-,#()

Ochrana podle
ČSN EN 62305 ed. 2

S1

Icelk

Ochrana podle
ČSN 33 2000-4-443 ed. 3

S3

S2

S4
]&%

Napájecí systém nn
IT systém

Rst

&$/"3&$%+&&-&"4

;(+9 L,$%.-)$%$!

Normy
)%&)
  /&++&$$
/+!&-"#&)6--&-&"- +$'
(*"#(+)&!"#$"#&-!
/"% Z
¨ N+, --+ + $'(*"# (+)  !&/ /&+
/- ()  $
      .!!-
V'$&$(!- +&+T"-!!!
¨ L&!- +)&#-!'$%-$%,V(
+/,--&-&!$"+&-"+,##
3b6 £b-^#!-^6!"!- )!4$
  

¨ 6"#&!&(+!-"+*-&+!-"+*-)
!,) ( ! /!- / +&) )+, $&&+)
&//-"#1+.$#-!&!$!(*!!&+,
&-& //-"# "#&& $!- $"# -+&*
(&.*$6"#)!#!#-+&/
+!&^!-"+* -$ (+ 3b L6 £ b-^#!-^
"!&^!-" 64 $%- $%*"# - $%*"# V"#
(+ 0! $&&+ / , $-! "#& $!-
b L6$
  I6"+&1+.
"#&/&"(*!/!-,!)$)-.'$

 I^!-"+)+-)
;"#&+!-"+*"#-!&&"$% -*&$!&+!
&^!-"+* -+&/"-$%-&!1,-"+*"#*(/"#
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&$%-$&""#$"#"#$$-/
III
:$/)!&-!/)&&,$!%-"!
&$/"#)!,6%-&$-+&"-/+$%$!-+&/
""#$%-V"#(+(+!-&$/"##
&-$%$!-+&/"$%-$%*"#&"#(+'
 '+ !#  (*! "#&) $!- $%$! -!&)
-  ("# ( / # # $+  .+&!
$&)&$%%/*"#&%($')
Ochranná opatření
8$!"#&&-!-^!!&1!&-"$%(+)3b6
b-^#!-^ 6!"!-4 !  # 3b6   b-^#!-^
6!"!- )!4.!$!"-,#)&"#&
) $!- $%$! 3 6L  ^ 6!"!- L&4 "#"
+!-"+ & +!-"+ &% 6 $/+! "#&)
/ *#, -! -!-^! !&1!&-"-  /!-*"#
"#&*"# k 3b6]  b-^#!-^ 6!"!- ]4 & 
!2! (  #&"# ("# +& &-&" "#&*"#
$&!%$+!-"+,&+!-"+,)!,)W$%!/W!"#-
+&+-!-^!!&1!&-"
Koncepce ochranných zón
8"$""#&*"#k/!+!&,$&!%$)
!% #,# LN +-&! 3 LN  +!&^!-"+
+$&!-(--!&4 -!% (/+! 0! +-& / $"-T+
! $-!*"# +!-"+*"# &% $!-   8
"$""#&*"#k!)(&#//&+"#&,$&!%
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+"- -*"#-'&&*"#-$!-
+"&!&#&"#k&#!,#!)]!#
! ' / "#* (/+!   "#&*"# k
]k) b6] M !/ .!- -!&&" +!, # (*! )!&)
$%,V(+&b6]c!/.!-+!,/$%$%
* V (+ "#) /  # /
!&)!&-,+Obrázky 2a&2b+&/
$-"-$&$-+&"!)&-,+$&',",%
32$& $#&W2$& $#&4 Y 
k "#&) /  -, & $% -!-^! !&
1!&-"#\&!//!+!: &
&() "#)/ -)(+kb6]M())& "#
#&-""#k))$"!&$%$7*"#"#&
!&+,)&()() $&!+
!-"+&+!-"+&%-!%!&1!&-"
Vnější ochrana před blesky
8/ #$&!%/&"!&)&'
!&+,-"!&&0&#&/$!&1!&-"#
/"-:&.&)$&!&!&1!&-"&$%2
$&, ! &(  +, !&1!&-" $!  $
  $%*- V) (+ 3. (+, $) 
-+!-(+&$&"-!&(&4.-$%$!-3 L64
/ $%* V (+  ++, +&/- $&$(/ 
!&(
] $+)!/ + *#  !&(& !&1!&-"
)(&)&$&/"--"-()$!-
$%$&-!^&*-&0&+,!!&1!&-"
$&+ # $ !& *!&() (*!  --- +&
))(&)$&/"/ # #
%./ #3b6 4&V+&"#)"&!$%,
V) (+' & ! (+* $  !& &# 
G$&++!&()(+*$$!*-
+,$"#)&-()$%-! +!$*(
"#&-"+* +.-($.*+!-"+*(+'

RZ

;(+& L
 !&&-,+!&1!&-"2$&,
!/&"-!).-
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+!,()#)$'(-!$(*("#&#-!&.-
-!)(6!"-!&&#!&1!&-"(+/
,.-!$"!)&-,+3Obrázky 2a&2b4
c++.-!,$3-,&V-"#&
)b6b4&$!&1!&-"-&+0&+$%-!
!&!+!+!&1!&-"!&/$!"-!&V
(+)&/"/&.
Oddálená jímací soustava a svody
;/&"!&&/()!&$%!#)/!-/
&(/+!-!&)+&!,)0/&
-!!&().!-&!,#)!,())$ +)$%*
&#(+:!!&+,&($.&-.(+,
$)(&.)-!%!&1!&-"$&!,"#
+&("#:!%(&(!&$,&$) ,-
,/&"!&)
]&  (*! &/- ! &() ) )) //-"# &
#$&()!&1!&-"()&+!!V.+!&
&-&G& &)!%&"?&&&)+"
<(*!&/- !&()&!.,-.?&&&)
+"-())-)$$&/".(+,$)
+!*#(*!)!&)M!&!-)-!&&!
!&+,!&1!&-"
Zemnicí soustava
]-.&-"!&)!%!+&1+.
&$/" ! 3;( 4 )!% "#&,#  $
 & 1+.#  $  &/- ! "#&) & 
&$!&$%$!,#!)-$%$&$"#)+&
 "# "#&*"# $&!% $ "#& $% (+) & $
$!"-, ) !/ /&+ &/- ! "#&) (
-&!-"##!! $&!%+V!%$&&+'
& % -" !& !&1!&-" c # & !
  &+ !&) + !- & -+  -""# !&
"# !"#  $& ?^/" -. (*&/ .&! (

RZ

;(+( L!&&-,+!&1!&-"!&(
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¦-"-.$($!"
&$% <Y;3IM42
(+/"!&1!&-"-
;!$()""&D9
#("""&

Y&.

]-"(-"!&1!&-"-
&$% !W!]2
/&+&%*$!"

$&"
V!/
_&
+-$!"-
$%$/-"3L c4
$/&"
+


T

K

K

$%$&$!%()& 
!).,-.&$% <Y;
3IM4H""&

0&1!

<&$'"#+&


;(+

6%&,-"
,+&(,-
&$% <Y;3IM42
&(!&)""&

"#&!-"+,-"!&)-!-(.!&1!&-"

& "#!+$%$+)/&+&,6!&!&+
'+$2!-//'-!/ 1)-++&)
&&!-$+&)!*+&/"&/#$,#
-#&$,&!&+-!
)&!&!*"#+!"#$,#$/+!
&!&++&$-!J& #c-!$&.!!"#
-"+,&$-+&"
Vnitřní hromosvod
M() () , "#-! !"#-+ !&1!&-" !"#-+ &
+ !&1& & +,  / !%(&  +&, $%
$&&/-!-!&$/"&$!&$%$&+&(,#$%
&($*"#-^'-!!#&6(!$&!-$
$% !"#-+  +- &!,&- +!, #
.+&! $%$!  +!&^!-"+,# $ (+,#
+&
Ochrana vedení na přechodech mezi zónou LPZ 0A
a zónami LPZ 1 a vyššími
6($.*$+!-"+*"#&+!-"+*"#$%!/'/
!%(&  ! $!-  -, +!&^!-"+, $-
&-&! !&+, "#& $!-  -* -' $%-* $
 & ! & #& "#&*"# k 3b6]4 & $%"#
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b6]Mb6]93&.,!&+,/&+$!"-,)
 $ "#& $% (+)4 / (*! -!&) $%$
7,"#&)"#$,($ +!*&,.
(+, $) 0)! $%$7, "#&) / &.)
/&+-.(+*"#$' 6G!)$9&/!!)
*-$)9W[ &$%"#b6]c&
b6]9&) /!%(&!^!-"+)&(,)-
+&/"'+.&-+&*"#&$!($%$!
-+*"#  )!, &!,0)! $%$7, "#&) /
&.)/&+-.$%$! 6G!)$&/!!)
*-$)DW[
6+"$"k"#&)$%(+/!%(&&#&
-k&-b6]M&b6]9$-b6]M&b6](
*/-+)  "#) . $%-"#/" +&() &  &$/-!
$!"-,#)$"#&$%(+&!
$" -.' (+*"# $' 6G !)$ 9 O +&,#
& # #& - k&- -!% "#,# $! /
!%(& %-! + $!"-, )  # 
(*!&$/) "#)+&()&$"#/"#&
&$%"#-b6]c&b6]9&!&+&$%"#
- b6] 9 & b6]   -!&/ -. $%$! 6G !)$ 
& $%"# - b6]  & b6]  / !%(& -!&&! -.
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6G!)$¥#-.'$%$! 6G!)$&!)$//&+
+&!()!+,#!)$%"#/""#!$\'!&+
--!$%$!!&1!&-"-+&(-+

6&"+,1+."#&)$%$%$!/!
&()&"())/!-,!$"#&)/^!-"+)
+-)

+&!,&

Monitoring
&+,

_&
&.
nn

¦^&!
,#-!-(.#
transformátoru
/ regulace

G& 
-!-^!
&%
Y^&!*-!-(.
transformátor 0,4 kV/20 kV

IT systém

MEB

G-!-(.
7

RZ

Chráněná oblast

Přepěťová ochrana

_&&.

G _ N<GN<9?L

]&%+,
-^&-&"

Kat. č.
J 9

&$%$$%$/+ G b
!&- !

cb<0]GON0;Yc§0LbIcG_?I
a+&&c§0cM

JK
aJ

&$%$$%$/+ G b
!"#-+b M

G _ &$-b MGYb9c9D? G
aG _ &$-b MGYb_GI
aG _ &$-b M ?9GYb

JKI9
aJKIK
aJKIJD

8&2-)!,)
3&$%+&!,)4

G _ ^&!GjMj LM
G _ ^&!GjMjc N
G _ ^&!GjMj

JJJ
JJI
JJII

G+,&-!-^

G _ ^&Gj K?L
G _ &-GYL6?L

JJ
J

G& -!-^!&%
3&$%&!,+"!!)4

G _ ^&GjL0 K?L
G _ &-GYL6?L

J
J

0&1!
3%^&"4

G _ ^&Gj _b<K?L
G _ ^&L0 N<K

JJ
J9K

0&1!

2G _ -GL<99b
2G-""!G<N9

JJ9
JJI

;(+I 6%+&"#&)$%(+)&$%$!$-!-^!!&1!&-"-
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;(&!- *+, - <0 !"#-+) +!, / !%(& "#-! /
!)Z !&1!)W^&!, -!-(. !&1!
)+&.-!&"!"#-+&&+,
& -!-^!&%&!3Obrázek 44
Volba SPD podle ochranné napěťové úrovně (UP)
a odolnosti zařízení proti rušení
6 T $!%(, "#&, &$7, V O6
 "#&, k b6] / ()!, $"-T+&! ! 3*
!4&%k$!- &!&$%$&$/"
 & $%$/+) &% $
  9I  
<0O08&<0O089&!&+-1&",*(
"&%#$%-$/*"#*("-+!-"+*"#
&+!-"+*"#$+'&$%!/'()-(*!"#$-$&
&,-1&"#*!-&%$ LN
$+)!!$&.,$%$&(&!!&1!&-"
$,! + +) + !& !- $!-   !&
*!$+'b6]$!- ($!%.
/ ()! &$7 "#& V\ /  (*! &
#&-""#k)&*!",#)!,(*!
 $%$& $!%() &   - -!&&*- -.-
6G&"#*-&%-

Ochrana hlavního rozvaděče nn
:!-$/$%-(-^&&-"+&($%*V
(++ ,#("##
/!,-!&&!#&#&.$%$
7"#&0&(*!&!&+&())#&+'
# -+!- ,# (+,# $ +&!,
!- "#$!- # ! , $) & "# $%-
.&*"# $%$!"# 30;"#&&+!-!-+&4 #* -
./+(-&*-.!)$9&(-/-+%- !-!
^&*$%/- !3!"#^-N<£N-"-!<!$!-
?<!^&!-G _ N<&Obrázku 54<!^&,
$%/- !*&$%$!&.-&/ 
! & .& / &/- ! $%-$'( *+ /-+%- 
!0#&2-#*+&--/!
"#)(,-!&&"
6%!-G _ N<Z
¨ +(-&*-.&(-/-+%- !-!^&*$%
/- !
¨ $&+&,(+*"#$'($ +
¨ 1+"&^!-"++-&"

Ochrana silové techniky
]'&-!!-!)$'&$!&1!&-"&$%$
( $'"#"# &( $'"#"# 3+$&+!"#4 !&-"
&!&+,*"#!&$/&-!&3 
,&+&(4/!%(&$-!"#&$%$&
$%$&

¨ # *"#$'&9+M

;(+ G
 _ N<Z+(-&*-.&(-/-+%- !-!
^&*$%/- !

;(+  L
 G _ ("Z+-&*-.(+*"#
$'&(-/-+%- !
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¨ &-!)2-!/^&&-"+,"
&&("-*"#$'&&("-!!
M!&!-  !&+, $! -. (+*"# $' 6G
!)$9(!"#^-N</&+&$%G _ ("3Obrázek 64
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Napájecí napětí (technika sekundáru)
6+!"#-+)&+!&1!3+!-"+,
&+!-"+,$%!/4&+&&&*)--+3
 
4.+&/$-)$%*"#V'(+
/&+ / -+!-W+&$&"-! &(& ( L6 $!&./ -
!&&"-.'$%$! 6G!)$3&$%G _ ^&N<$
,&.-Obrázek 74& 6G!)$3&$%G _ &-
/&+ "#&& +",# &% Obrázek 84 -. 6G
!)$  $ &$/" &$! / $%- !*"# $!*"#
$"#+-$-"-$$&,+$&+!+T^&"-
!"#^-N<
:!- "#" &-&! +"$"- $!- V() $%-
"#V&#-!&&"-.'$%$!-!^&1+"
b-1!-<-"&!-3G _ ^& _b<Obrázek 94 !!
1+"/$)/-!&)$%$"#&-&!/!&+
.&&$%*$&+$%$7,"#&)0&!1+"
\/ !&+, &$/ -.  )!, -!
+-" 8 !#  !&!  )  /-!* -$
$$%/ --.- 6G!)$"$%- 
* "#&

;(+K G
 _ ^&N<Z-.$%$!-!^&*
$%/- !

:-+'* *"#+&-&"!&1!&-"&
!!"#-+)&+$%-!%-!-^!!&1!&-
"/!%(&.+&!$% $%$!$$%*V(+
!&1!&-"/$&&!&$&$(*!&.
.&!&$/-.- 6G!)$&!)$$%+&
&$/!"#-+)$-!-^&+,!,
&!&!*"#+%"#-!%-!-^!!&1!&-"!!)
&!&!!"#-+&'(*!"#&& --.-
$%$!&$%G _ ^&&G _ &-
O, $%$7, "#&) $ "#& !"#-+) & +
/&"-!-^!!&1!&-"-$$%)($
!%!&1!0*&- /
-!&&"-!&1!&-"-'*"#-!&&"("#L,
 -,-$)&!&)!,/(%)
+-$&.*!&1!

;(+D G
 _ &-Z-.$%$!!)$)+*/-!*
-$$

Ochrana napájecí strany transformátoru a jeho
řízení
;"#&&  &$/ !&1!   $%$& $!%()
+!.\/$"-.'G _ -3Obrázek 1040)!
-./!%(&$%-$'(-!!-//!)$&&$!
6 ^&!, -!-(. !&1!) 2-!/ 
!&+ "#&, $+) $ - +!-+ ^&" & 
!&!//&+"#&&.!%-""#(2'$^&"-
&  !& ]  $! $&! -. 6G !)$  &$%
G _ ^&
;(+J G
 _ ^& 8b<Z-.$%$!-!^&
.&-^&-&"Pb-1!---"&!-Q
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Návrh ochrany

;(+9 c
 b<0]GON0;YZ+(-&*-.!"#^-
&"!-&-!^&*-!-^b-1N#"+

;(+9 G _ -Z-.$%$!$)!,)

;$!-"+,+&()$!%(/(*! !.)-.-$%$!$!
#(*!-)+!&^!-"+*$!%0
 $$%$&$!-"+*+&(+,$ !
3&$%/&+"#&$%#&"-4+!,$&+(*!(5
!$%($%$!%-"!$%$7*"#"#&
$%-$/&$!"-,)6(!$&!6bN
+ () /- &$/" -. $&-& ) (*! $&/"
$'("#)&!)\&!($(,+
-+&"- ("/!)!%(&$%$7,"#&)&$/-!&
!&!-^Z
¨ +&2--^
¨ !-^
¨ +,-^&-&"3&$%+&(9GM$ G b4

;(+99 G
 _ ^&!G MjZ-.$%$!-!^&
(+/-!+

Ochrana informačních a komunikačních technologií
-.$%$!$"#&+!-"+*"#&%!+
-+&."#&&!*"#!"#$%$%*--$%*--
) (+' & $% !&!- !&-!- $%$!- $$-/
  9 I9&-!&/&#&-""#k$+
"$"k"#&)$%(+);"#&)!&/""!$
\' / (*! -) ( #"#*"# ! ! / !%(&
&/-!-! &() ()) /!-, !$ &/ ^!-"+) +
-)$&.,$%$&()"#&,!$$'(-)
/ .!. " ()  + $"# $%$7*"# "#&
<0  $%-  !&1!&-" / $&-& $!-"+,
+&()6q-N-"&!-36bN4!,
(+&2-+&(
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G _ ^&! / -. $%-$'(* $"- $ (!,
&$-+&"&!$+&2-#&$%!/'&&!,G
 &$%  $%-$/ LM c N (  $ $'"# 
! 3Obrázek 114 8(-&* -. %&) cb<0]GON0;Y
/-!*"$k*--.(+*"#$'
& $%$!  $ /&+ %&, +) $ () L&Y
(-", )!,) & !+-+&. )!,) : ( 7
#*$-!&&"&)!,)&/+&)!)/) 
$&&+)"!$!-3Obrázek 124
0"#^-b-1N#"+\/&,&)"#,%
-.'()/'0&!!"#^-/-!^&
"#&*"#'&!&-!/!&-.O\
/.&*!&#!$#"+!-"+,(!
$,$%!"#&*"#$+']/- !!&-./+)
(!)+,!"#^--Y?<G$%-$-!$%,#$%!/
G _ "bN+-!! -&!-!"#^-
&"!- -. &!&!-"+) $ $ -^
,&$!&#&9D&$!-!$%-$'(
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Návrh ochrany

Servis a služby
G _  /&+ 2$!  (&!- "#&) $% (+) & $%$!
&(% "#&!&+,)(&$($.$"-
&+!-"+,&% & #,$+!,$!1-/
&"$#*-(&-
¨ ]+ + (&!!&""!G _ 
¨ 1!q&$$$$/+!G _ $$!0(2
¨ $"$&$!/&+(&
¨ -%&q+#$)G _ &"&)

;(+9 G
 _ &$-b MZ-.(+*"#$'W$%$!$
"#&+,-^&-&"9GM

"#&&$7V\G+)!/!!-.#
* !&+, $ &$-+&"  +!*"#  .+&! !%&, (
$&+&,-^,V3XI_4
6+,-^&-&"3&$%9GM4/+-$-"--
&-.'G _ &$-b M/&+!)!,-.-
(+*"# $' $%$! & +(-&*- -.- -.
&"&+!&$/&"- !)b M$3Obrázek
134&//-"#-!&&"/!)-/"#?+"$/
&"- !)-!^&-.-(+*"#$'&"$+)
!/-"#&$%-+ $/&$$/
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¨ $/+. () G _ ""$! 3/ !&+, $, -
 -""# !& )#" --+ $/+!
/ ##&!4
¨ $&+&, +  -""# & +&!&""# $%$&+'
&$7*"#+ .+&-&."#!).
¨ ($(-+&"cb<0]6bM

Y()&+&!&^)

: !) ,  !!-"+,# $/ & -
!&+,&(&!%"#G _ !!&!+$!)-",)!,)
#*!-&(+*$&+$+"#&,
1+" ]+ ( & !!&" "! G _  &( & $ 
D © //  $%!/ & !"#^- $ !!
$+!' -!&&" & ^!-"+*"# )!,' $" (+
*"#$']+ (&%&(&!%-(+*"#$'
 *- (+*- $)  I +M $&!% - /*+
/ + ()&!G _ /-(&!--&(
$#-*$&!% -/#/

DS85/CZ/0718 © Copyright 2019 DEHN s.r.o.

        
  
Praktické řešení

Obsah
F( #,!! #
, "#&  !#)
( #'#$!   
 < ! !#): %
#'#):= !
[ !#): %
#, " = =
&
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Praktické řešení

Všeobecné požadavky pro dodržení impulsního
napětí

  I   /  . IID & ,+&
$%-$/&""#-.'+ 6G:,+/ #
$&""#-.'$,+&"#&,#-.0
!&#/&!,$$/ 6G!)$9L 0+!,()
(*!"/+&! &!&+&()#/!+$%++
( -+. $%  !&!"# )!,' &!-
$+&&!D«O6#\/$V()!+&$!&
,+)-.':-&+()"#&&$7V\3O64
9+$!&.&&$/-!-$*!3Oe4
9+$!()(*!&$%-$/&""#-."#*
V()!+&$!3Obrázek 14

L/N
l1

UP‘ ± 0,8 UP

E

UW

l2
PE(N)

;(+9  «+"O6$#V()!+&$!&9a
$/*-#!&-<n

Delší připojovací vodiče díky nízké ochranné napěťové
úrovni přepěťových ochran
:!-//-!&$7-$*!) 1+
!-"#&&$7V\3OelO6aO$&"-.`–p6 4
#(*!$%-$/&"-.- 6$%*-.&&$-
$ $ 9 +M 3DW [4 
  I  
.IID&$7*V()!+9+&!,+)0!!&
\/&$-+&! $%-$/&"-.
:&+$%+&/+(-&*-."#&
&$7V9+c&.-/-!-$
&$7*!I+]/$!""&+$!
$""&,+)$%-$/&""#-.'3Obrázek 24
Redukce napěťového úbytku použitím vhodných
kovových struktur
O()+$&*"#$%-$/&""#-.'()+/
-.+#,#$'%+!,&/) -+.!
$"#, -. 6! V()!+ &$! $./ -+.!
3O £ b -W!4  ()  $"#*"# -.' (*!   :!-
 $-/ $ $%-$/ "#&,# -. +$  +
 +!+" &.  !% "#&) < +/ 
-+.!$$/&""!)6 O!&+*"#!+$ *"#
+*"#!+!/$&+!%(&(!/&,+$&""#
-.'&&+!+,$%-$/+,!+!)+"#&,
-.-
V Tabulce 1/$.--!&!-+.!-9
#,# -.  +#, $'% 9    $"#*
-.!/,$'%
6-/- -+*&9#*$$"#+/
*.--!+"& "#!)!*$.!)
$&!&$%$+&! 7+&34¬¬ %+&3(4¬¬,+&34

Vodič o kruhovém
průřezu, 16 mm2

;(+ 8
 (-&"$%!/'OeXI+"#$%$7
"#&O6X9+
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Plochý vodič,
průřez 16 mm2
(16 mm x 1 mm)

0&(+&9 6 .--!-+.!-+&!,#&$"#,#
-.
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Praktické řešení

L1 L2 L3 N

PE

L1 L2 L3 N

¦   )-! +, !+!) /&+ 6  $% /
, $! !&+,  #&"# &.'  !% "#&)
<&$/*"#!0 N$!6 +)-./
$&."-. /-.6 &
 !) + !+! $! :!-  L 0 &"#
!!#&&.-$!&./$&+$%-$/&6 3 4
(-"-//-.3Obrázek 34

PE

;(+ 
 )-!+$ ,+,!+!)
/&++-+.#$%-$/6
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d< '( # (" &'
Držák jímačů HVI® a konvenčních jímacích tyčí na kovové střechy

Ta nejvyšší ﬂexibilita s novým držákem na kovové střechy: umožňuje montáž
jímačů až do sklonu střechy 53°.
I,  , !  &' #,G$  $((
k  (" &# &!! !  "    &
# &!! )$(  "& : # <' < F+® "&
! &)=Q!= &'>  # ",  
$ "!   # ! = &' #' #' "=" %"
&> # $@<)$( #' #! #, $  &#< # !$ 
'( &! &=" #"

Vaše výhody:
• # && ", $ "!@ #' & &' j^jen>
• #  #)   $ "!    $ "!@
&&" F+®>
• < "! +[ AFMB>
• !&!<! ", &&"@  ^ & ' "
 " &>
• )' #

 JMjJU^U1) UTT  AUTQejT &B>

• "< # 

Eu

roc o de

Technické údaje
_!
[<&! !&!
 &'
! u <&! # [
I'#$ $^Q 
d&!<! ! 
q! #@!   
d#)
"!
q! 

NIRO
jjT^OTT ""
j^jen
a^UT ""
`^jT ""2
48 mm
25 mm
,  _a  FM
 JMjJU^U
105 241

I ", , $ ", !  #G! , # ^
!$   &'1) I #  F+® !  &'
! < " ##)  2) !( ;"! !$ ! <! &!)
 

1)
2)

)' 
)' 
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 JMjJU^U & &&" ! #' &" AvI *B ^ & U- I,!! ! &#$! &&
 JMjJU^` & &&"@ ! #' &" AvI *B ^ & `- I,!! ! ##) @
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d< '( # (" &'
Držák jímačů HVI® a konvenčních jímacích tyčí na kovové střechy

Držáky pro upevnění držáku na kovové střechy
/!"  777

1 kulatý lem

2 falcovaná krytina < stojatý lem

4 (#@'#

Typ HA M8 ...
^7 7
_!
[<&! # Q#)

-S5=75A &58
C5< =?=
NIRO
 MT^Mj ""

^SC755 &58
C5< =?C
NIRO
! UaQMM ""

8 S GA75 7A &58
C5< =?<
NIRO
`k  j>M Q Mk  J>j ""

-S=7  &58
C5< =?5
NIRO
T>P^a ""

1

2

3

4

Podpěra vedení pro pokládku vodiče HVI® na kovových střechách
/!"  777

A kulatý lem

 falcovaná krytina 7 stojatý lem

8 (#@'#

5

6

Typ DLH ...
^7 7
_!
?# &
[<&! # Q#)
Typ DLH ...
^7 7
_!
?# &
[<&! # Q#)

-S - 5= 5< &58
5=5 A=
NIRO
F+® Q F+®
 MT^Mj ""
-S - 5 &58
5=5 =
NIRO
F+®power
 MT^Mj ""

^S - 5= 5< &58
5=5 AC
NIRO
F+® Q F+®
! UaQMM ""
^S - 5 &58
5=5 C
NIRO
F+®power
! UaQMM ""

8 - 5= 5< &58
5=5 A<
NIRO
F+® Q F+®
`k  j>M Q Mk  J>j ""
8 - 5 &58
5=5 <
NIRO
F+®power
`k  j>M Q Mk  J>j ""

7

8

Násuvná montáž DEHNcon-H / vodič HVI®

-S - 5= 5< &58
5=5 A5
NIRO
F+® Q F+®
T>P^a ""
-S - 5 &58
5=5 5
NIRO
F+®power
T>P^a ""

Boční montáž podpůrné trubky s vodičem HVI®

Boční montáž jímací tyče D40

+;"!  !(" )="  " <"" AY[& ?!"!&B !$ ! + ! !&
]]]QQ&^!^"!
F!<$" & ",& &= > <") ! "@ F!< $& <!<
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Kontaktní adresy:
DEHN s.r.o.
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7U ?5= 555 KK =>5
> 64
U R7 O 77 

" !  -"O T ^
)7 7 R!" C<O K5 C5 /O -"! '"
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