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musí být dimenzován tak, že nebude 
pro svodiče přepětí překročena nejvyšší 
dovolená teplota okolí. Tyto informace 
musí poskytnout výrobce přepěťových 
ochran. Na obrázku 4 je zobrazena in-
stalace svodičů přepětí v rozváděči (v 
příslušném krytí) vně požárního úseku 
na vnější straně objektu.

Závěr:
Na základě vyhodnocení škod způ-

sobených přímými údery blesků za rok 
2013 v České republice je možno kon-
statovat, že nejvyšší škoda ve výši cca 
30 000 000 Kč se stala po zavlečení 
části bleskového proudu do dvou objek-
tů z podružného vývodu vně budov. Prá-
vě tyto venkovní podružné vývody jsou 

často opomíjeny z hlediska instalací svo-
dičů bleskového proudu SPD typu 1 [4].
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Ochrana před bleskem a přepětím 
pro systémy nouzového osvětlení

Ochrana před bleskem a přepětím 
pro systémy nouzového osvětlení 
se bude týkat především těchto 

rozhraní:

  sítě NN;

  rozváděče baterií (BR);

  proudového přepínání zdrojů, které 
je spřaženo se systémovým pře-
pínáním osvětlení z hlediska doby 
a připravenosti dodávky elektrické 
energie. Další modely umožňují pro-
vedení předepsané revize a údržbu 
zařízení;

  pro komunikaci BUS s centrálou ba-
teriového systému/podružnou cent-
rálou;

  LAN;

  pro dálkovou signalizaci;
  pro bezpotenciálové programovatel-
né vstupy/výstupy.
Analýza rizika podle ČSN EN 62305-

2 ed.2 [2] určí nutnost instalace pře-
pěťových ochran SPD a hodnotu jejich 
parametrů na daných rozhraních (obr. 
1). Proto je velice důležité zadat do vý-
počtu rizika všechny vnější (do objektu 
vstupující) a vnitřní metalické sítě. 

Na obrázcích 1 až 4 [3] jsou zobra-
zeny možnosti instalací svodičů přepětí 
na rozhraní zón ochrany před bleskem 
LPZ 0A  – 1. 

Na rozhraní zón ochrany před bles-
kem LPZ 0A -1 by měly být instalovány 
tyto svodiče přepětí SPD typu 1 [4] pro:

  síť NN (3 x 230/400V), např. DEHN-
ventil DV M TNC 255;

  síť LAN, která navzájem spojuje více 
objektů;

  obvody nouzového osvětlení, které 
také opouští hranice budovy LPZ 0A 
– 1 např. DEHNsecure M 1 242 (po-
dle provozního napětí DC) (obr. 2).

Ve stejnosměrných obvodech ne-
mohou být použity svodiče bleskových 
proudů pro střídavá napětí, protože 
v těchto obvodech DC napětí nepro-
chází nulou. Proto byla vyvinuta speci-
ální řada jiskřišť pod názvem DEHNse-
cure. Jsou určeny nejen pro obvody DC, 
ale také pro obvody AC pro maximální 
předjištění 10 A gl/gG.  

V obvodech nouzového osvětlení 
se musí zohlednit nejen funkce sítě při 
poruše, ale také ochrana před přepě-
tím pro tuto síť. Rozváděč E-30 (obr. 3) 

Hlavním cílem nouzového osvětlení [1] je upozornění a osvětlení únikových východů a tras, které vyve-
dou např. pracovníky z jejich pracovních pozic k únikovému východu tak, aby nevznikla panika.
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 Obr. 2: Rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 0A-1 pro napájecí 
obvody nouzového osvětlení.

 Obr. 1: Centrální bateriový systém, napájecí vedení, přívodní vedení 
baterií, vedení BUS a LAN a dálková signalizace se nacházejí v zóně LPZ 1 
na stejném požárním úseku.

 Obr. 3: Vyrovnání potenciálu bleskového proudu na 
vedení E-30 v rozváděči E-30 (vnitřní stěna vnější zdi).

 Obr. 4: Vyrovnání potenciálu bleskového proudu v běž-
ném rozváděči (vnější stěna vnější zdi).
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