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technická informace o výrobku

    DEHNvario – ochrana analogových kamero-
vých systémů před bleskem a přepětím

Kompaktní svodič 3 v 1 je určen pro ochranu a disponibilitu pře-
nosu videosignálu:
– vhodný pro analogové videosignály (BNC), pro RS-485 pro funk-

ce polohování a zoomu a pro napájení 230 V,
– instalace na rozhraní zón ochrany před bleskem 0B až 2 a vyšších,
– vysoká schopnost svádět impulzní proudy až do 5 kA (8/20) na žílu,
– rychlá montáž bez použití nářadí pomocí konektorového spojení,
– úspora místa, snížení nákupní ceny a optimalizace skladovacích 

nákladů – kompaktní svodič 3 v 1 chrání tři rozhraní v jednom pří-
stroji,

– zkrácení doby zapojení svodiče – přímé konektorové spoje zjedno-
dušují a zrychlují instalaci,

– rychlá instalace přepěťové ochrany.

Příklady uplatnění:
– nádraží, letiště,
– logistická, nákupní a sportovní centra,
– banky a veřejné budovy,
– galerie a kulturní památky.

Na veletrhu Amper 2016 obdržel tento svodič přepětí Čestné uzná-
ní komise Zlatý Amper 2016. 

DEHN+SÖHNE GmbH + Co. KG.
Organizační složka Praha
Pod Višňovkou 1661/33, 140 00 Praha 4 – Krč
tel.: +420 222 998 880–2
e-mail: info@dehn.cz
http://www.dehn.cz

Kombinovaný svodič DEHNvario
typ katalog. číslo
DVR BNC RS485 230 928 440

ZAŘÍZENÍ PRO 
KONTROLU ELEKTRICKÉ 
BEZPEČNOSTI

• Systém MEDICS pro zdravotnické prostory
• Průmyslové hlídače izolačního 
   stavu A-ISOMETER
• Systémy pro vyhledávání poruch 
   izolace EDS
• Monitory reziduálních proudů RCM
• Analyzátory sítě PEM a průmyslová 
   relé VMD, VME
• Přístroje pro revize lékařských 
   přístrojů UNIMET
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Ročenka Elektro vyjde začátkem února 2016
a lze si ji objednat telefonicky na čísle: +420 286 583 011
e-mailem na adrese: public@fccgroup.cz
prostřednictvím internetu na: www.odbornecasopisy.cz
nebo poštou na: FCC Public, Pod Vodárenskou věží 4, 182 08 Praha 8

Ročenka 
Elektro 

2016

ROČENKA ELEKTRO 2016 přináší hned 
několik zajímavých témat. Vedle přehledu 

odborných veletrhů, výročí slavných osobností vědy a techniky, seznamu 
úřadů a institucí či adresáře ČKAIT zde lze najít v kapitole čtvrté např. 
nejaktuálnější informace o nových elektrotechnických normách vyda-
ných v roce 2015 a připravovaných pro rok 2016. S normami souvisí 
bezpečnost, která je ústředním tématem páté kapitoly. Pozornost je zde 
věnována jednak ochraně před bleskem a přepětím se zaměřením na 
dřevostavby, jednak kybernetické bezpečnosti především v souvislosti 
s inteligentními budovami a internetem věci. Tuto kapitolu uzavírá pře-
hled požární problematiky, který je určen (nejen) pro elektrotechniky. 
Kapitola šestá se věnuje elektrotechnice ve zdravotnictví, konkrétně 
oblasti zdravotnických elektrických přístrojů z pohledu dvou zkušených 
biomedicínských inženýrů. V závěrečné sedmé kapitole, jejímž tématem 
je elektroenergetika, se čtenář může blíže seznámit s problematikou 
neoprávněných odběrů elektřiny z hladiny nízkého napětí. 
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Umělé osvětlení umožňuje rozšířit aktivitu lidí i na období bez denního 

světla. Vhodné využití denního i umělého osvětlení k dosažení zrakové 

pohody a vytvoření příjemného prostředí v nejrůznějších oblastech našeho 

života vyžaduje získat dostatečné znalosti ze světelné a osvětlovací techniky. 

Základem k tomu jsou poznatky shrnuté v této knize. 

Kniha FCC Public
Světlo a osvětlování
Autoři: prof. Ing. Jiří Habel, DrSc., Ing. Karel
Dvořáček, Ing. Vladimír Dvořáček, Ing. Petr Žák, Ph.D.

Kniha je určena světelným technikům, 
architektům, projektantům osvětlovacích 

soustav, studentům elektrotechnických a stavebních oborů, ale 
i oborů zaměřených na systémovou techniku budov, dále všem 
provozovatelům osvětlovacích soustav vnitřních a venkovních 
prostorů a rovněž i širšímu okruhu zájemců o kvalitní řešení 
osvětlení nejen v souladu s požadavkem dostatečného zrakového 
výkonu, ale i podle zásad potřebné zrakové pohody a bezpečnosti.
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