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Novinky 2014 firmy DEHN + SÖHNE 
pro ochranu před bleskem

V průběhu první poloviny roku 2014 před-
stavila firma DEHN nové výrobky pro vněj-
ší a vnitřní ochranu před bleskem.

DEHNsolid  
(SPD typu 1, 200 kA, vlny 10/350)

DEHNsolid (obr. 1) je celosvětově vý-
konný svodič bleskových proudů. Při svádě-
ní bleskového proudu 200 kA vlny 10/350 µs 
je dosaženo extrémně nízké ochranné úrov-
ně Up ≤ 2,5 kV.

Přepěťovou ochranu je možné montovat na 
sběrnice nebo upevnit pomocí montážní příruby 
s uchycením (otočení o 90°) pomocí děr v tole-
rančním rozsahu. Uvedené požadavky jsou ga-
rantovány velmi robustní konstrukci výrobku.
Kdy je potřebný DEHNsolid?
– když není provedeno žádné rozdělení bles-

kových proudů, a proto teče přes svodič 
plný bleskový proud,

– když projektant nebo provozovatel poža-
duje z bezpečnostních důvodů vyšší třídu 
ochrany před bleskem než LPL 1 podle 
ČSN EN 60305-1 až -4 ed. 2,

– když má být vyloučeno přetížení systému 
ochrany před bleskem a přepětím blesko-
vým proudem větším než 200 kA, vlny 
10/350 (např. 350 kA).

Použití:
– armádní účely (např. muniční sklady),
– topení listů větrné elektrárny,
– zařízení na velmi exponovaných místech 

(např. vrcholcích) v kombinaci s vysokou 
disponibilitou zařízení (prostředí s nebez-
pečím výbuchu).

Výhody zvolené technologie pro toto po-
užití:
– extrémní schopnost svádění bleskových 

proudů,
– nízká pravděpodobnost stárnutí také při 

nejvyšších nárocích,
– velmi dobré vlastnosti při vícenásobném 

zatížení,
– principiálně jednoduchý a s velmi robust-

ním provedením.

DEHNguard® SE H LI  
(SPD typu 2, 40 kA, vlny 8/20)

DEHNguard® SE H LI (obr. 2) je svodič pro 
elektrické a elektronické obvody, kde je třeba 
dříve diagnostikovat možný problém souvisejí-

cí s životností varistoru. Tato funkce se využívá 
především pro průmyslové a komerční objekty, 
např. pro automobilový průmysl, papírny, elek-
trárny, počítačová centra, multifunkční objekty.

Moduly řady DEHNguard® SE H LI mají 
mechanickou blokaci proti záměně modulů. 
Výměna modulů je možná bez použití nářadí. 
Tyto moduly jsou zkoušeny podle ČSN EN 
65068-2 proti vibracím a otřesům. Uvnitř to-
hoto svodiče se nachází inteligentní diagnos-
tika, která pomocí tří barevných terčíků (ze-
lená/žlutá/červená) a pomocných kontaktů 
průběžně signalizuje stav vnitřních obvodů 
přepěťové ochrany. Je-li varistor energetic-
ky přetížen, a tím uměle zestárnul, přepne se 
kontakt dálkové signalizace a zobrazí se žlutá 
barva na terčíku. Svodič by měl být co nejdří-
ve vyměněn. Tato včasná diagnostika umož-
ní zvýšení provozní disponibility zařízení.
Výhody přepěťové ochrany:
– včasná diagnostika svodiče před dosaže-

ním životnosti výrobku,
– instalace v rozváděčích, kde je třeba do-

sáhnout 1,5× lepší koordinované ochrany 
než LPL I.

DEHNcord  
(SPD typu 2, 20 kA, vlny 8/20)

DEHNcord je flexibilní svodič (obr. 3), 
který je vhodný např. do kabelových kaná-
lů dvojitých podlah a podhledů (je úsporný 
z hlediska místa). Může být instalován na roz-
hraní zóny ochrany před bleskem LPZ 0B-1 
nebo vyšší. Je vhodný např. pro ochranu ve-
řejného osvětlení pomocí LED diod (obr. 4).

Tab. 2. DEHNguard – technická data

Technická data DG SE H LI 275 FM DG SE H LI 1000 FM
SPD Typ 2 Typ 2
maximální trvalé napětí (Uc) 275 V AC 1 000 V AC
ochranná úroveň (Up) ≤1,5 kV ≤4,5 kV
jmenovitý impulzní proud (8/20) (In) 30 kA 20 kA
celkový impulzní proud (8/20) (Icelkový) 65 kA 40 kA
ukazatel zelená/žlutá/červená
kontakt dálkové signalizace při žluté
velikost 1,5 TE 1,5 TE

Tab. 3. DEHNcord – technická data

Technická data DCOR L 2P 275 DCOR L 2P 320
podle ČSN EN 61643-11 Typ 2
jmenovité napětí 230 V
maximální trvalé napětí (Uc) 275 V 320 V
ochranná úroveň (Up) ≤1,5 kV ≤1,75 kV
jmenovitý impulzní proud (8/20) (In)/pól 5 kA
celkový impulzní proud (Icelkový) 20 kA
rozměry v mm 50 × 50 × 20
katalogové číslo 900 430  900 432

Tab. 1. DEHNsolid – technická data

SPD klasifikace podle 
ČSN EN 61643-11 ed. 2

Typ 1

nejvyšší trvalé napětí AC (Uc) 255 V
schopnost následných proudů 
(Ifi)

3 kA

bleskový proud (10/350) (Iimp) 200 kA
jmenovitý impulzní proud 
(8/20) (In)

200 kA

ochranná úroveň (Up) ≤ 2,5 kV
max. předjištění 160 A gG
rozměry v mm 200 × 186 × 56
DSO 1 255 900 230

Ing. Jiří Kutáč,
DEHN + SÖHNE GmbH + CO.KG., organizační složka Praha

Obr. 1. DEHNsolid

Obr. 2. Moduly řady DEHNguard® SE H LI
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Celkový impulzní proud svodiče podle 
ČSN EN 61643-11 ed. 2 činí 20 kA (vlny 
8/20), zkratová odolnost je 25 kA a ochran-
ná úroveň 1,5 kV. Signalizace poruchy pře-
pěťové ochrany je pomocí bezpotenciálového 
kontaktu. Uvnitř svodiče je integrováno ter-
modynamické odpojovací zařízení. Při jeho 
reakci nedochází k vypnutí předjištění z dů-
vodu vysoké schopnosti následného proudu 
100 kA (N-PE).

Výhody přepěťové ochrany:
– instalace v rozváděčích, kde je třeba do-

sáhnout 2× lepší koordinované ochrany 
než LPL I,

– místem úsporný svodič.

DEHN chrání fotovoltaické systémy

DEHNcombo YPV SCI (obr. 5) je kom-
binovaný svodič přepětí SPD typu 1 a 2 pro 
ochranu fotovoltaických systémů. Vnitř-
ní zapojení přepěťové ochrany v sobě za-
hrnuje kombinované odpojovací a zkra-
tovací zařízení se zajištěným odpojením 
ochranného modulu před nebezpečím po-
žáru v obvodech DC (patent SCI). Svodič 
je určen pro provozní napětí 600, 1 000 a 
1 500 V a impulzní bleskový proud 12,5 kA 
(vlny 10/350).

DEHNcube je přepěťová ochrana SPD 
typu 2 pro stejnosměrnou stranu fotovoltaic-
kých systémů v krytí IP65, např. před měni-
če nebo stringy. Osvědčené zapojení Y chrá-
ní svodič při poškození izolace v obvodech 
FVE generátoru a patentované zapojení SCI 
před požárem.

DEHNguard® YPV SCI je svodič SPD 
typu 2 o impulzním proudu 40 kA (vlny 8/20) 
pro ochranu fotovoltaických systémů na stře-
chách objektů, ale také na volných plochách. 
Šířka ochrany je třímodulová. Vnitřní obvody 
svodiče obsahují zapojení Y a SCI.

Blitzductor® SP  
(SPD typu 2, 20 kA, vlny 8/20)

Blitzductor® SP (obr. 6) je nový vý-
konný dvoudílný vícepólový svodič pře-
pětí určený pro instalaci na rozhraní zón 

ochrany před bleskem LPZ 0B-2 na lištu 
TS 35. Šířka modulu je 12 mm. Byl vyvi-
nut především pro ochranu datových, in-
formačně-technických sítí a obvodů MaR. 
Ochranné obvody svodiče zajistí svádění 
jmenovitého impulzního proudu o hodno-
tě 20 kA (vlny 8/20) pro různá provozní 
napětí a ochranná úroveň je závislá na je-
jich hodnotách. Základní díl svodiče může 
být ve dvou variantách, a to s nebo bez 

Obr. 3. DEHNcord

Obr. 4. Možné využití svodiče DEHNcord

opatření k omezení středních 
velikostí přepětí (In = 5 kA) – 
Typ 2 SPD

opatření k omezení vyšších 
velikostí přepětí (In = 20 kA) – 
Typ 2 SPD

Obr. 5. Svodiče pro ochranu fotovoltaických systémů

přerušení signálního obvodu. Ochranný 
modul neobsahuje testovací technologii 
actiVsense (LifeCheck). Konstrukce svo-
diče umožňuje rychlé a bezpečné zajištění 
ochranného modulu v základním dílu. Pře-
pěťová ochrana Blitzductor® SP je testová-
na na zkoušky proti vibracím a otřesům.
Výhody přepěťové ochrany:
– cenově optimální svodič přepětí pro sla-

boproudé obvody,
– svodič je určen pro různá provozní napětí 

při optimální ochranné úrovni.

Volně stojící stožár pro vodič HVI® power 
(do výšky jímače 7,5 m)

Samostatně stojící systém HVI (obr. 7) 
se se skládá z:
– izolačního držáku,
– tří- nebo čtyřramenného podstavce,
– vodičů HVI (150 kA, vlny 10/350),
– nebo vodičů HVI®power (200 kA, vlny 

10/350).

Obr. 6. Blitzductor® SP

Obr. 7. Volně stojící stožár pro vodič HVI® 
power
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Všechny uvedené svorky jsou zkoušeny 
bleskovým proudem o hodnotě 200 kA, vlny 
10/350. Při montáži svorek je nutné dodržet 
utahovací momenty pro dané svorky.

Revizní krabice do zateplení

Krabice do zateplení (obr. 10) je vyrobe-
na podle návodů výrobců příslušných zateplo-
vacích systémů, které mohou být např. z mi-
nerální vaty nebo polystyrenu. Dále splňu je 

požadavky kladené na součásti ochrany před 
bleskem podle normy ČSN EN 62561-5. Při 
montáži krabice je nutná správná instala-
ce těsnicí pásky, aby nedošlo k nedovolené-
mu pronikání vody do zateplovacího systé-
mu z důvodu dodržení daného krytí krabice. 
Odborné provedení přívodů vodičů je plně 
v kompetenci montážní firmy, která musí mít 
platná odborná oprávnění k činnosti.
http://www.dehn.cz

Montáž tří- nebo čtyřramenného stativu je 
velmi jednoduchá, protože vodič HVI nebo 
HVI®power je instalován uvnitř izolační trub-
ky. Vyrovnání potenciálu vysokonapěťových 
vodičů je dosaženo pomocí vodivého spojení 
kovové části stožáru a stativu. Ten je spojen zá-
roveň s vnitřním potenciálem budovy. Hodno-
ta rychlosti větru hraje u samostatně stojících 
stožárů důležitou roli. Proto je vhodné sledo-

vat polohu místa instalace, včetně materiálu 
jímací tyče, plochy stožáru a hmotnosti beto-
nových podstavců. Důležité informace lze na-
lézt v ČSN EN 1991-1 až -4: Obecná zatíže-
ní – Zatížení větrem (existuje národní příloha 
NA, která určuje národně stanovené paramet-
ry (NSP) platné pro území České republiky).

Svorky zkoušené bleskovým proudem 
200 kA vlnou 10/350 (pro LPS I a II)

Pro případ požadavků na největší zatížení 
vyvinula firma DEHN svorky (obr. 8), které 
jsou zkoušeny bleskovým proudem o celko-
vé hodnotě 200 kA, vlny 10/350. Tyto svor-
ky jsou vhodné pro systémy ochrany před 
bleskem pro menší rozměry mřížové sousta-

Obr. 8. Nové svorky

Obr. 10. Revizní krabice do zateplení

Obr. 9. Zkušební značka na svorce

vy a mohou být instalovány v prostředí s ne-
bezpečím výbuchu v zónách Ex 2/22. Součás-
ti, které jsou určeny pro hromosvody, musejí 
splňovat mechanické a elektrické požadavky 
obsažené v souboru norem ČSN EN 62561-1 
až -7. Součásti pro vnější ochranu před bles-
kem jsou podle funkčnosti rozděleny do čás-
tí norem, např. ČSN EN 62561-1 Spojovací 
součásti, ČSN EN 62561-2 Vodiče a zemni-
če. Kritéria zkoušek jsou v normách popsá-
ny pro zkušební impulzní proud do 100 kA, 
vlny 10/350. Z důvodu odmítnutí požadavku 
na zkoušku svorek pro proud 200 kA, vlny 
10/350 v normě ČSN EN 62561-1, vyvinu-

la a odzkoušela firma DEHN svorky vhodné 
pro tuto hodnotu bleskového proudu. Hodno-
ta proudu 200 kA, vlny 10/350 je vyražena na 
jejich povrchu (obr. 9), aby nedošlo k zámě-
ně svorek pro největší zatížení. Přehled všech 
svorek, které byly vyvinuty firmou DEHN:
– zkušební svorka 200 kA – rozsah Rd/Rd: 

∅ 16/8 – 10 mm,
– zkušební svorka 200 kA – rozsah Rd/Rd: 

∅ 10/10 mm | Rd/Fl: Ø 10/30 mm,
– svorka MV 200 kA – rozsah Rd/Rd:  

∅ 8 – 10/8 – 10 mm,
– svorka MV 200 kA – rozsah Rd/Rd: 

∅ 16/8 – 10 mm,
– svorka 200 kA – rozsah Fl: 30 × 4 mm.

Inteligentní záložní zdroj (UPS) chrání citlivé 
střídavé zátěže

Zdroj střídavého nepřerušitelného napá-
jení Quint (UPS) vybavený technologií IQ 
zaručuje dokonalou provozuschopnost zaří-
zení pro zátěže 120 nebo 230 V AC a výkon 
500 V·A. Výstupní napětí má tvar pravé sinu-
sové křivky, takže citlivé zátěže lze ovládat 
bez rušení v síti v rozsahu 80 až 264 V AC. 
Napájecí zdroj je již zabudovaný v pouzdru. 
Vše doplňuje akumulátor energie, a vzniká 
tak inteligentní řešení UPS. Zátěž jako tako-
vá je trvale napájena i při poruše sítě.

UPS v režimu offline je kombinována 
s akumulátorem energie o kapacitě 3,4 až 
38 A·h, využívajícím technologii VRLA. 
S ohledem na delší provozuschopnost a vý-
drž až 45 minut při výkonu 15 W je ideální 
použití lithium-iontového akumulátoru. Aku-
mulátory energie UPS-CAP s bezúdržbový-
mi dvouvrstvými kondenzátory dosahují max. 
provozní životnosti více než 20 let při okolní 

teplotě v rozmezí –40 až +60 °C. Při použi-
tí baterií VRLA-WTR lze dosáhnout výdrže 
dvě hodiny při výkonu 400 W nebo 40 hodin 
při výkonu 15 W.

Technologie IQ komunikuje s akumuláto-
rem energie a sleduje všechny důležité stavy, 

např. napětí nebo teplotu. Díky této komu-
nikaci je zaručena spolehlivost zdrojů UPS 
a optimální využití baterie. Inteligentní sprá-
va baterií zjistí aktuální stav nabití připoje-
ného zařízení pro akumulaci energie a hod-
notu použije k výpočtu zbývající doby pro-
vozu. Zbývající doba životnosti baterie je 
rovněž známá. Přerušení napájení a před-
časný výpadek průmyslových počítačů jsou 
zcela vyloučeny.

Informace poskytnuté zdrojem UPS lze 
odeslat do nadřazených řídicích jednotek pro-
střednictvím sítě Ethernet nebo je začlenit 
přímo do řídicích systémů dodávaných spo-
lečností Phoenix Contact. Stavové informa-
ce z logiky řídicího systému jsou zde k dis-
pozici centrálně, takže systém je schopen ve 
zvláštních situacích komunikovat s progra-
movou rutinou.
http://www.phoenixcontact.cz

Phoenix Contact, s. r. o.

čistý 
sinusový 
průběh

vstup 100 
až 240 V AC

výstup 
120/230 V AC

Prohlédněte si videoklip 
na webu v elektronické verzi


