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BLITZDUCTOR XT je dělený 4 pólový univerzální kombi-
novaný svodič bleskového proudu pro informačně -tech-
nické 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.

Kombinovaný svodič řady BLITZDUCTOR XT je nejen 
svodič bleskového proudu s trvalou vysokou schopností svá-
dění bleskového proudu, ale také svodič přepětí s extrémně 
nízkou ochrannou úrovní pro efektivní ochranu koncových za-
řízení před účinky blesku a spínacích přepětí.

Výhody BLITZDUCTORu XT (eXTra) BXT:

  celkový bleskový proud až 10 kA (10/350);

  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 slabo-
proudé obvody.

- umožňuje jednoduchou výměnu modulů;

- při vyjmutí či zastrčení modulů nedochází k přerušení 
provozního signálu. Tato funkce je určena speciálním spína-
cím kontaktem, který se nachází v základním dílu (obr. 2).

Univerzální provedení BLITZDUCTORu XTU
Svodič bleskového proudu a svodič přepětí k ochraně in-

formačně-technických sítí a obvodů MaR v rozsahu provoz-
ních 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 galva-
nicky odděleny od potenciálu země;

- automatická diagnostika provozního napětí daného sig-
nálu; 
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- ochranná úroveň je optimálně přizpůsobena danému na-
pětí 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;
• S integrovaným kontrolním systémem LifeCheck;
• Modulový svodič, který je složen ze základního dílu (obj. 

č. 920 300) a ochranného modulu dle tabulky 1:

Systém monitorování LifeCheck
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.

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. Soft-
ware 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 bez-
platně z internetových stránek  www.dehn.de/download nebo 
na vyžádání lze CD zaslat poštou.

- K přístroji DRC MCM XT je možno připojit až 10 ochran-
ných modulů BLITZDUCTOR CT a XT s integrovaným systé-
mem LifeCheck (obr. 4).

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

- Celkově jedna linka RS-485 může přenést na vzdále-
né 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 při-
pravenost 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);
- nízká ochranná úroveň ≤ 1 300 V
(žíla/zem);
- 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 ob-

vodů z hlediska elektrického a tepelného přetížení;
- při instalaci této přepěťové ochrany nesmí být zaměněn 

vstup (IN) s výstupem (OUT), jinak hrozí zničení svodiče.

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

tel: + 420 222 998 880-2
fax: + 420 222 998 887
info@dehn.cz
www.dehn.cz
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▲ Obr. 3: Univerzální provedení svodiče 
BLITZDUCTOR XTU.

▲ Tab. 1: Svodič BLITZDUCTOR BXTU.

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

▲ Obr. 5: Instalace svodiče 
BLITZDUCTOR XT EX

▲ Obr. 4: Instalace modulu  
DRC MCM XT.

-  ochranná úroveň je optimálně při-
způsobena danému napětí přísluš-
ného 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;

• S integrovaným kontrolním systé-
mem LifeCheck;

• Modulový svodič, který je složen 
ze základního dílu (obj. č. 920 300) 
a ochranného modulu dle tabulky 1:
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nou kontrolu svodiče bez demontáže 
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hrán do běžného počítače přes rozhra-
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nek www.dehn.de/download nebo na 
vyžádání lze CD zaslat poštou.

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

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

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

Obr. 4 Instalace modulu DRC MCM XT

Tab. 2 Přehled prvků pro monitorování 
BLITZDUCTORu XT

Prostředí s nebezpečím výbuchu

BLITZDUCTOR XT EX je modulární, 
4-pólový univerzální svodič bleskových 
proudů a přepětí pro vysoké nároky 
na připravenost v jiskrově bezpeč-
ných obvodech MaR a systémech BUS 
(4 - 20 mA, PROFIBUS, atd.). 

Splňuje požadavky kladené na jiskro-
vě bezpečné obvody (obr. 5):

-  neuzemněný svodič - izolační pev-
nost > 500 V (žíla/zem);

-  zanedbatelná indukčnost / kapacita 
svodiče;

-  vysoká schopnost svedení blesko-
vého proudu celkově 4 kA (vlny 
10/350);

-  nízká ochranná úroveň  1 300 V 
(žíla/zem);

-  snadná a rychlá diagnostika svodiče 
pomocí LifeCheck;

-  atesty: ATEX, FISCO.

Obr. 5 Instalace svodiče BLITZDUCTORu 
XT EX

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 nepře-
tržité monitorování obvodů z hle-
diska elektrického a tepelného pře-
tížení;

-  při instalaci této přepěťové ochra-
ny nesmí být zaměněn vstup (IN) 
s výstupem (OUT), jinak hrozí zni-
čení svodiče.
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