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Aplikačně optimalizovaný kombinovaný svodič 
SPD typu 1 + 2
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Rodina přístrojů DEHNshield, prostorově úsporná a apli-
kačně optimalizovaná, nabízí mnohostranné přednos-
ti, které mohou vykazovat pouze svodiče typu 1 na 
bázi jiskřiště. Jakožto kombinovaný svodič zajišťuje 
DEHNshield při ochraně před bleskem jak potenciálo-
vé vyrovnání až do hodnoty bleskového proudu 50 kA 
10/350 μs, tak i ochranu před přepětím, v jediném stup-
ni. To výrazně odlišuje DEHNshield od varistorových 
svodičů v této aplikační a výkonové třídě.

Kontaktní adresy:

Jiří Kroupa, DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG.,
kancelária pre Slovensko, M. R. Štefánika 13, SK - 962 12 DETVA
tel.: +421 45 5410 557, fax: +421 45 5410 558
e-mail: info@dehn.sk, www.dehn.sk

•   Bleskový proud 50 kA (vlny 10/350)

Ukazatel stavu funkce/porucha 
barevnou značkou v signálním okénku

•   Ochranná úroveň 1,5 kV

Pro ochranu obytných budov
a pro speciální aplikace

Nulový svodový proud
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DEHNshield®

Technická data

Jmenovité napětí AC Un 230/400 V

Nejvyšší trvalé napětí AC Uc 255 V

Bleskový proud (10/350 μs) Itotal 25/50 kA

Bleskový proud (10/350 μs)/pól Iimp 12,5 kA

Ochranná úroveň Up 1,5 kV

Max. předřazené jištění 160 A gL/gG

Ukazatel funkce/poruchy zelená/červená

Vestavná šířka 2/4 moduly TE dle DIN 43880

Nasazení na hranici ochranných zón

Instalace v zapojení před elektroměrem

Aplikačně optimalizovaný kombinovaný svodič SPD typu 1 + 2

Pro ochranu měničů, 
které jsou vzdáleny více 
než 10 m od již chráně-
ného elektroměrového 
(hlavního) rozváděče 
– pokud není dodrže-
na dostatečná izolační 
vzdálenost od vnějšího 
hromosvodu.

Pro připojení venkov-
ních elektrospotřebičů 
(v zóně 0A) na napájení 
z hlavní budovy, např. 
venkovní osvětlení, na-
bíjecí sloupky pro elekt-
romobily, vytápění oka-
pových žlabů.

Pro ochranu vyhřívaní okapů

Svodič typu 1 na bázi varistoruTyp

DEHNshield TNC   DSH TNC 255 941 300

DEHNshield TNS DSH TNS 255 941 400

DEHNshield TT DSH TT 255 941 310

DEHNshield TN DSH TN 255 941 200

DEHNshieldTT 2P DSH TT 2P 255 941 110

Svodič typu 1 na bázi jiskřiště

Strom  durch  Typ  1-Ableiter  (Varistor)
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DEHNshield  plní to, co ostatní slibují:
ochranu koncových zařízení

Porovnání svodičů typu 1 na bázi jiskřiště se svodiči typu 1 na bázi varistoru ozřejmuje 
podstatný rozdíl v ochraně koncových zařízení.

V důsledku charakteristiky jiskřiště spínaného 
napětím je energie bleskového proudu, obdobně jako          
u vlnolamu, rozdrobena na dostatečně nízkou 
úroveň. Jiskřiště přebírá téměř celou energii, takže 
následující koncová zařízení nejsou energeticky 
zatížena.

Jiskřiště…

   zkrácení délky impulsu vlnolamovou funkcí
   téměř žádné energetické zatížení koncového    
   zařízení

  

      

Svodič typu 1 na bázi varistoru nemá napětím spína-
nou charakteristiku, ale charakteristiku omezovače 
napětí. V důsledku toho dojde k nepříznivému rozdě-
lení bleskového proudu mezi varistory svodiče typu      
1 a koncového zařízení. Tím mohou být koncová 
zařízení poškozena nebo i zničena již při nízkých 
hodnotách bleskového proudu.

… versus varistor

   proud protéká koncovým zařízením během   
   celého trvání proudového rázu 10/350 μs

   energetické přetížení či dokonce zničení 
   koncového zařízení

Pouze kombinované svodiče na bázi jiskřiště nabízejí při ochraně před bleskem jak potenciálo-
vé vyrovnání, tak i ochranu koncových zařízení v jednom. Vedle dlouhodobě osvědčeného 
DEHNventil  -u splňujícího i ty nejvyšší požadavky na kombinovaný svodič je DEHNshieldw    
vhodný k ochraně obytných budov a pro speciální aplikace.

Vysoké zatížení koncového zařízení

celkový proud 

 

 
 

Svodič typu 1 na bázi varistoru

Nepatrné zatížení koncového zařízení

 

 

celkový proud

Svodič typu 1 na bázi jiskřiště
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Nasazení na hranici ochranných zón

Pro ochranu měničů, které jsou vzdáleny více 
než 10 m od již chráněného elektroměrového 
(hlavního) rozvaděče – pokud není dodržena 
dostatečná izolační vzdálenost od vnějšího 
hromosvodu.

DEHNshield

DEHNventil M
nebo
DEHNventil ZP

RIS
HOP

DEHNventil M
nebo
DEHNventil ZP

RIS
DEHNshield

HOP

DEHNventil M
nebo
DEHNventil ZP

RIS
DEHNshield

HOP

Pro připojení venkovních elektrospotřebičů 
(v zóně 0  ) na napájení z hlavní budovy, např. 
venkovní osvětlení, nabíjecí sloupky pro elek-
tromobily, vytápění okapových žlabů.

přípojka

přípojka

přípojka

Při nedostatečně definovaných aplikacích se doporučuje použití DEHNventilu. Díky splnění 
nejvyšších technických požadavků nabízí DEHNventil  vždy dostatečnou ochranu a může 
být nasazen v každé aplikaci. 
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Special applications:
Installation at the transitions 
of lightning protection zones

~=

SEB
MEB

Z Z

DEHNshield

DEHNventil M
or

DEHNventil ZP
utility

SEB
MEButility

DEHNventil M
or

DEHNventil ZP

kWh

DEHNshield
kWh

utility
SEB

MEB

DEHNshield

DEHNventil M
or

DEHNventil ZP

control device

controller

230 V AC

DEHNshield

Protection of inverters which are more than ten metres 
away from a main distribution panel, if the separation 
distance from the external lightning protection system is 
not kept.

For connecting outdoor electrical loads (LPZ 0A) to the power supply system in the main building, for example, exterior 
lighting or charging station for electric vehicles.

For use with gutter heating systems to protect the electri-
cal installation from incoming lightning currents.
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proud procházející 
varistorem koncového 
zařízení

proud procházející  
varistorem koncového zařízení


