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DEHNshield
Kompaktní jiskřišťový svodič bleskových proudů
Jan Hájek, DEHN+SÖHNE GmbH + Co. KG.
Svodiče bleskových proudů prodělaly v novém tisíciletí nejenom na českém trhu zajímavý
vývoj. Od jednoduchých vyfukujících svodičů po zcela kompaktní jednotky, které kromě
velmi velké schopnosti svádět bleskové proudy dokážou přestát i 100 000 A zkratového
proudu. Obecně akceptovaným vrcholem vývoje je jiskřiště s technologií RADAX-Flow,
které stále představuje špičku v oboru svodičů bleskových proudů typu 1.

Kombinované svodiče DEHNshield
Zcela novou koncepci jiskřiště představují svodiče bleskových proudů DEHNshield
(obr. 1). Tyto svodiče si nejenom poradí s bleskovým proudem, ale i zabezpečí stejně nízkou
ochrannou úroveň jako svodiče přepětí typu 2
a typu 3. Oproti DEHNventilu, ve kterém je in-

Kde najde DEHNshield své místo?
Svodiče DEHNshield jsou primárně určeny do těch instalací, kde po analýze rizika
podle ČSN EN 62305-2 nejsou třeba svodiče s vyššími parametry, než odpovídá LPL III
nebo LPL IV, popř. tam, kde není díky množství elektrických přípojů očekáván větší bleskový proud než 12,5 kA na jeden pól. Nezanedbatelným důvodem pro použití budou
i malé rozměry, které umožňují umístit svodič
všude tam, kde instalovaný svodič typu 2 byl
na daném místě nedostatečný a byl poškozen.
Obr. 2. Detail jiskřiště svodiče DEHNshield

Obr. 1. Svodič bleskových proudů DEHNshield
DSH TNS 255 FM (941 405)

stalováno jiskřiště s technologií RADAX-Flow,
je jiskřiště v DEHNshieldu konstrukčně mnohem jednodušší a ke zpracování obloučku na
elektrodách využívá princip zhášecích komor.
Tvarově uzpůsobené elektrody jiskřiště zabezpečí, že oblouček doputuje do části, kde je
mezi oběma elektrodami spoj vícenásobným
jiskřištěm (obr. 2), na kterém se oblouk rozdělí na množství malých obloučků, každý s nízkým napětím. Díky rozdělení na mnoho dílčích
obloučků je otázkou velmi krátkého času, než
jeden z obloučků zhasne, a přeruší tak reakci
svodiče. Výhodou tohoto uspořádání jiskřiště
je kromě jeho jednoduchosti i prostorová nenáročnost, která pro jeden pól nepřekročí šíři
jednoho modulu rozváděče (obr. 3). Svodiče
DEHNshield jsou k dispozici jak pro sítě TNC
a TNS, tak pro síť TT, a to pro tří- i jednofázové
přípojky (obr. 4). Nově jsou dostupná i provedení s kontaktem pro dálkovou signalizaci stavu, která se uplatní při instalaci hlavně v průmyslových aplikacích. Svodiče DEHNshield
mají funkci vlnolamu pro bleskový proud –
WBF, a tak je možné je použít přímo k ochraně koncového zařízení. Koordinace se svodiči
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mají v závislosti na druhu vodiče velmi široký rozsah a umožňují upevnit vodiče 1,5 až 35
mm2. Při zapojení do V je možné použít rozšiřovací svorku STAK 25, která umožní připojit
dva vodiče s průřezem 25 mm2. Díky schopnosti omezit zkratový proud (Ifi) až 25 kAeff je
nutné DEHNshield předjišťovat až při hodnotách předřazeného jištění překračujících 160 A.
Vlastnosti přístroje DEHNshield jsou podrobněji uvedeny v tab. 1 a tab. 2.

typu 2 a typu 3 je samozřejmostí, stejně jako
to, že díky nevyfukujícímu provedení není nutné dodržovat v rozváděči odstupy od dalších
prvků elektrické instalace. Připojovací svorky

Typická místa použití
Fotovoltaická elektrárna na poli
Fotovoltaická elektrárna s decentrálními měniči, kde je na ploše množství střídačů spojených do jednoho systému. Při použití izolovaného LPS pro ochranu panelů bude místem vyrovnání potenciálu bleskového proudu pouze
AC strana měničů, kde DEHNshield nalezne
ideální místo. V případě použití stojanů fotovoltaické elektrárny jako součásti jímací soustavy
je nutné na DC stranu instalovat svodič bleskových proudů pro DC obvody DEHNcombo a na
AC stranu opět svodič DEHNshield.

Obr. 3. DEHNshield DSH TNS, rozměry v mm
Tab. 1. Základní parametry svodiče DEHNshield
jmenovité AC napětí UC
maximální provozní AC
napětí UC
bleskový proud (10/350)
Itotal
bleskový proud na jeden
pól (10/350) Iimp
ochranná úroveň Up
maximální předjištění
signalizace funkce
šířka jednoho pólu

230/400 V
255 V
25/50 kA
12,5 kA
1,5 kV
160 A gL/gG
zelená/červená
jeden modul

Obr. 4. Příklad instalace svodiče

ELEKTRO 5/2016

téma
Tab. 2. Katalogové údaje
Provedení bez kontaktu dálkové signalizace
Síť

TNS

TNC

TT

Třífázové
provedení

DSH TNS 255
obj. č. 941 400

DSH TNC 255
obj. č. 941 300

DSH TT 255
obj. č. 941310

Jednofázové DSH TN 255
provedení
obj. č. 941 200

DSH TT 2P 255
obj. č. 941 110

Provedení s kontaktem dálkové signalizace
Síť

TNS

TNC

TT

Třífázové
provedení

DSH TNS FM 255
obj. č. 941 405

DSH TNC 255 FM
obj. č. 941 305

DSH TT 2P
obj. č. 941 315

Obr. 5. Ochrana FVE na střeše

lení zahrady nebo systémy pro zavlažování, které výslednou sběrnou plochu mnohem
více zvětšují.

Fotovoltaická elektrárna na rodinném domě
Zde, stejně jako při instalaci na poli, je
DEHNshield použit jak v případě izolované
jímací soustavy, tak v případě neizolované jímací soustavy jako svodič bleskových proudů a přepětí na vedení vstupující do objektu
z distribuční soustavy (obr. 5).

Vytápění okapů při neizolované LPS na
objektu

Ochrana veřejného osvětlení s LED
světelnými zdroji
Obr. 6. Ochrana topení

Veřejné osvětlení svou výškou a délkou
vytváří velkou sběrnou plochu vystavenou
nejenom účinkům blesku, ale i spínacím je-

Při použití topných kabelů na objektu s neizolovanou LPS hrozí riziko zavlečení bleskového proudu do objektu vlivem kontaktu kabelu se součástí vodivě propojenou k jímací
soustavě; tou vodivou součástí jsou vyhřívané
okapy. Elektrická izolace topného kabelu není
z hlediska bleskového proudu nijak výraznou
překážkou. Při jejich uložení v okapech je třeba počítat s tím, že část bleskového proudu
poteče do objektu i touto cestou. Pro minimalizaci možných škod je tedy nutné na vodiče
vstupující do objektu nasadit svodiče bleskových proudů. Pro objekty v LPL III a LPL IV
je použití svodiče DEHNshield opatřením více
než dostatečným (obr. 6).

Vytápění příjezdových komunikací
Jestliže jsou vyhřívány příjezdové cesty,
nezřídka se stává, že cesta opouští ochranný prostor, který zabezpečuje jímací soustava umístěná na objektu. V těchto případech
je opět nutné vyrovnat potenciál na vodičích
opouštějících objekt zařazením svodiče bleskových proudů. K tomu je opět výhodné po
užít kompaktní svodič DEHNshield.

Obr. 7. Ochrana sloupu veřejného osvětlení

Ochrana před zavlečením bleskového
proudu ze sousedících objektů
Není neobvyklé, že stavba rodinného
domu je na pozemku doplněna dalšími objekty, které mají doplňkové funkce, jako jsou
různé garáže a dílny nebo zahradní domky.
Tyto objekty sice téměř vždy nemají ochranu před bleskem, ale je třeba počítat s tím,
že se po jejich zasažení bleskem může část
bleskového proudu dostat do hlavního objektu a způsobit v něm další škody. Za sousedící objekt je možné považovat též osvět-
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Obr. 8. Ochrana veřejného osvětlení v napájecím bodě
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odstraněny problémy s přepětím. Kompromisní umístění do napájecího bodu osvětlení
alespoň zabrání dalšímu šíření do jiných částí osvětlení (obr. 8).

Ochrana rodinného domu

Obr. 9. DEHNshield instalovaný v bytové
rozvodnici

vům, které působením paralelního vedení
svítidel s rozvody nn nebo tramvajovými či
trolejbusovými trolejemi vedou v nejlepším
případě pouze ke zrychlenému stárnutí elektroniky zdrojů. Při použití svodiče DEHNshield v každém stožáru se svítidlem (obr. 7)
výrazně poklesnou, či jsou dokonce celkově

Rodinné domy jsou typicky zařazeny
v LPL III a IV, a tak je použití svodiče s vlastnostmi odpovídajícími téže hladině ochrany
před bleskem logickým krokem nejenom pro
zákazníky orientované na cenu. Stejně tak je
vhodný k ochraně objektů bez vnější ochrany
před bleskem a k dovybavení objektů postavených před platností ČSN EN 62305.

Ochrana bytu
Přestože správným řešením je umístění
svodiče bleskových proudů v hlavním rozváděči objektu, je v mnoha případech téměř
nemožné dosáhnout v rámci společenství
vlastníků bytových jednotek rychlé dohody, a proto je jednodušší instalovat si svodič

přední elektrotechnický velkoobchod v ČR
široký sortiment • denní zásobování
k dosažení i ve Vašem regionu…
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samostatně, bez ohledu na ostatní obyvatele
domu (obr. 9). Výhodou svodiče DEHNshield
je nejenom stejná velikost, jako má svodič
typu 2, ale i stejná úroveň ochrany a stejná
montážní doba. Při použití tohoto svodiče lze
oproti instalaci svodiče typu 2 s varistorem
očekávat mnohem delší životnost.

Výhody svodiče DEHNshield
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Svodič s jiskřištěm, neobsahuje varistor.
Kompaktní velikost šířky jednoho modulu.
Schopnost vést bleskový proud až 12,5 kA.
Ochranná úroveň do 1,5 kV.
Možnost použít svorky STAK 25.
Funkce vlnolamu pro bleskový proud –
WBF.
Mechanický stavový terčík.
Nutnost předjišťovat až při hodnotě pojistek nad 160 A.
Přímá koordinace s SPD typu 2 a typu 3.
Rozsah svorek 1,5 až 35 mm2.
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