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Prepäťové ochrany
pre

silové rozvody

PowerPro
BCD



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  BCD  TN
(Obmedzujúce následný prúd)

PP BCD TN 25/50 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana pred bleskovým výbojom a prep)tím 
podľa ochrannej kategórie  T1 T2 T3 (BCD), trieda I+II+III

Používaná pri equipotenciálnej svorkovnici pre 2-pólové TN napájacie systémy 

 Kombinovaná 2-pólová prep)ťová ochrana (SPD)
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1kV 
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny 25 kA (10/350 µs) na 

fázu,  resp. 100kA (10/350 µs) pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Táto kombinovaná 2-pólová SPD typu PP BCD TN 25/50 a PP BCD TN 25/50 /FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu 2-pólových TN-napájacích sietí. 
Zvyčajne sa inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené 
zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 50 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L´,N´) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  
(/FM) je a púzdre. Zapojenie je vykonané cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technical Data: 
Typ PP BCD TN 25/50   /   PP BCD TN 25/50 /FM
Aplikácia 2 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TN-napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 T2 T3 (BCD), trieda I+II+III

Type PP BCD TN 25/50     /     PP BCD TN 25/50 /FM

Objednávacie číslo 381 214         /              381 215
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2 + T3

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 1,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 1,0

Reakčná doba  tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs) (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L, N - PE:
25

12,5
160

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:

28.10.2003
© 2003 by Leutron GmbH

Subject to technical modifications and 
delivery possibilities

Leutron GmbH
Overvoltage Protection
Humboldtstraße 30
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone      +49 711 / 9 47 71-0
Fax          +49 711 / 9 47 71-70
Email:       info@leutron.de
Web:         www.leutron.de

two-pol. bus-bar
connection

Dimension 2x 2 modules, acc. DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  BCD  TNC

PP BCD TNC 25/75 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana T1+T2+T3 proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre triedy I+II+III (BCD) , obmedzujúca následný prúd

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNC sieti pri equipotenciálnej svorkovnici
                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 3-pólová prepäťová ochrana, plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Táto kombinovaná 3-pólová SPD typu PP BCD TNC 25/75 a PP BCD TNC 25/75 /FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNC-napájacích sietí. Zvyčajne sa 
inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 75 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´, L2’, L3’ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  
(/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP BCD TNC 25/75   /   PP BCD TNC 25/75 /FM
Aplikácie: 3 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNC-napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 T2 T3 , trieda I+II+III (BCD)

Typ PP BCD TNC 25/75   /   PP BCD TNC 25/75 /FM

Objednávacie číslo 373 960         /              373 962
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2 + T3

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 1,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 1,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

25
12,5
160

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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two-pol. bus-bar
connection

Rozmery 4x 2TE moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  BCD  TNS
(Obmedzujúce následný prúd)

PP BCD TNS 25/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre kategórie T1 T2 T3 (BCD), triedy I+II+III

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNS sieti pri equipotenciálnej svorkovnici

         
      

                                         

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Táto kombinovaná 4-pólová SPD typu PP BCD TNS 25/100 a PP BCD TNS 25/100 /FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNS-napájacích sietí. Zvyčajne sa 
inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 100 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´, L2´, L3´) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  
(/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP BCD TNS 25/100   /   PP BCD TNS 25/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNS-napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 T2 T3 (BCD), trieda I+II+III

Typ PP BCD TNS 25/100  /   PP BCD TNS 25/100 /FM

Objednávacie číslo 373 990         /              373 992
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2 + T3

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 1,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 1,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L1, L2, L3 - PE:
25

12,5
160

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:

28.10.2003
© 2003 by Leutron GmbH,
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AETRON s.r.o., Popradská 68,
040 11 Košice
Tel./fax: +421 55 6439 140
Email: aetron@aetron.sk

Leutron GmbH
Overvoltage Protection
Humboldtstraße 30
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone      +49 711 / 9 47 71-0
Fax          +49 711 / 9 47 71-70
Email:       info@leutron.de
Web:         www.leutron.de

two-pol. bus-bar
connection

Rozmery 3x 2 moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  BCD  TT
(Obmedzujúce následný prúd)

PP BCD TT1+1 25/50 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre kategórie T1 T2 T3 (BCD), triedy I+II+III

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v  TT sieti 

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne pred zapojená 
 Ochrana proti atmosferickým bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD 

založená na hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa test vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), 

resp 100 kA (10/350 µs) pre N-PE
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 2-pólová SPD typu PP BCD TT1+1 25/50 a PP BCD TT1+1 25/50/FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNS-napájacích sietí. Zvyčajne sa 
inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana 
umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového prúdu bez použitia výfukových, 
otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne odstupne vzdialenosti 
pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo nebezpečia úrazu z 
unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred 
elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 50 kA 
(10/350 µs) medzi N-PE, a zhasiť následný prúd do 4 kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´ a PE´) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) je 
na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP BCD TT1+1 25/50   /   PP BCD TT1+1 25/50 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT1+1 napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 T2 T3 (BCD), trieda I+II+III

Typ PP BCD TT1+1 25/50 / PP BCD TT1+1 25/50 /FM

Objednávacie číslo 381 134         /              381 135
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-A1 a 
EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2 + T3

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 1,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 1,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L – N:
25

12,5
160

N - PE:
50
25
625

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny kontakt  
remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu 

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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two-pol. bus-bar
connection

Dimension 2x 2 modules, acc. DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  BCD  TT
(Obmedzujúce následný prúd)

PP BCD TT 25/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana T1+T2+T3 proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre triedy I+II+III (BCD)

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT3+1 sieti pri equipotenciálnej svorkovnici

                            

                                   

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana, plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 4-pólová SPD typu PP BCD TT 25/100 a PP BCD TT 25/100 /FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT3+1-napájacích sietí. Zvyčajne 
sa inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 100 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´, L2’, L3’ a PE’ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové 
bus-bar zapojenie (L1 a L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP BCD TT 25/100   /   PP BCD TT 25/100 /FM
Aplikácie: 4– pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT3+1-napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 T2 T3 , trieda I+II+III (BCD)

Typ PP BCD TT 25/100   /   PP BCD TT 25/100 /FM

Objednávacie číslo 373 930         /              373 932
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2 + T3

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 1,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 1,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

 L1, L2, L3-N:                                          N – PE:
       25                                                        100    
      12,5                                                       50  
       160                                                      2 500         

Možnosť následného prúdu If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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two-pol. bus-bar
connection

Rozmery 4x 2TE moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Prepäťové ochrany
pre

silové rozvody

PowerPro
BC



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  BC TN
(Obmedzujúce následný prúd)

PP BC TN 25/50 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana T1+T2 proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre triedy I+II (BC)

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TN sieti pri equipotenciálnej svorkovnici

                                                                

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana, plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 2-pólová SPD typu PP BC TN 25/50 a PP BC TN 25/50 /FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TN-napájacích sietí. Zvyčajne sa 
inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 50 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L´a N’) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  
(/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP BC TN 25/50   /   PP BC TN 25/50 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TN-napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 T2 , trieda I+II (BC)

Typ PP BC TN 25/50   /   PP BC TN 25/50 /FM

Objednávacie číslo 381 212         /              381 213
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

25
12,5
160

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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two-pol. bus-bar
connection

Rozmery 4x 2TE moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  BC TNC
(Obmedzujúce následný prúd)

PP BC TNC 25/75 (/FM)

Kombinovaná 3-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre kategórie T1 T2 (BC), triedy I+II

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNC sieti pri equipotenciálnej svorkovnici

                                           

 Kombinovaná 3-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 3-pólová SPD typu PP BC TNC 25/75 a PP BC TNC 25/75 /FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNC-napájacích sietí. Zvyčajne sa 
inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 75 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´, L2´, L3´) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  
(/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP BC TNC 25/75   /   PP BC TNC 25/75 /FM
Aplikácie: 3 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNC-napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 T2  (BC), trieda I+II

Typ PP BC TNC 25/75   /   PP BC TNC 25/75 /FM

Objednávacie číslo 373 980         /              373 982
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

25
12,5
160

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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two-pol. bus-bar
connection

Rozmery 3x 2 moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  BC TNS
(Obmedzujúce následný prúd)

PP BC TNS 25/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana T1+T2 proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre triedy I+II (BC)

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TN sieti pri equipotenciálnej svorkovnici

                                  

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana, plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 4-pólová SPD typu PP BC TNS 25/100 a PP BC TNS 25/100 /FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNS-napájacích sietí. Zvyčajne sa 
inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 100 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´, L2, L3’ a N’) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-
bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP BC TNS 25/100   /   PP BC TNS 25/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNS-napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 T2 , trieda I+II (BC)

Typ PP BC TNS 25/100   /   PP BC TNS 25/100 /FM

Objednávacie číslo 373 950         /              373 952
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

25
12,5
160

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:

28.10.2003
© 2003 by Leutron GmbH,
Subject to technical modifications and 
delivery possibilities

AETRON s.r.o., Popradská 68,
040 11 Košice
Tel./fax: +421 55 6439 140
Email: aetron@aetron.sk

Leutron GmbH
Overvoltage Protection
Humboldtstraße 30
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone      +49 711 / 9 47 71-0
Fax          +49 711 / 9 47 71-70
Email:       info@leutron.de
Web:         www.leutron.de

two-pol. bus-bar
connection

Rozmery 4x 2TE moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
  lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  BC  TT
(Obmedzujúce následný prúd)

PP BC TT1+1 25/50 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre kategórie T1 T2  (BC), triedy I+II

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v  TT sieti 

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne pred zapojená 
 Ochrana proti atmosferickým bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD 

založená na hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2.5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa test vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), 

resp 100 kA (10/350 µs) pre N-PE
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 2-pólová SPD typu PP BCD TT1+1 25/50 a PP BCD TT1+1 25/50/FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNS-napájacích sietí. Zvyčajne sa 
inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana 
umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového prúdu bez použitia výfukových, 
otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne odstupne vzdialenosti 
pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo nebezpečia úrazu z 
unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred 
elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 50 kA 
(10/350 µs) medzi N-PE, a zhasiť následný prúd do 4 kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´ a PE´) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) je 
na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP BCD TT1+1 25/50   /   PP BCD TT1+1 25/50 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT1+1 napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 T2 T3 (BCD), trieda I+II+III

Typ PP BCD TT1+1 25/50 / PP BCD TT1+1 25/50 /FM

Objednávacie číslo 381 132         /              381 133
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-A1 a 
EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 2.5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2.5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L – N:
25

12,5
160

N - PE:
50
25
625

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny kontakt  
remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu 

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:

28.10.2003
© 2003 by Leutron GmbH

Subject to technical modifications and 
delivery possibilities

Leutron GmbH
Overvoltage Protection
Humboldtstraße 30
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone      +49 711 / 9 47 71-0
Fax          +49 711 / 9 47 71-70
Email:       info@leutron.de
Web:         www.leutron.de

two-pol. bus-bar
connection

Dimension 2x 2 modules, acc. DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN

PowerPro  BC  TT
(Obmedzujúce následný prúd)

PP BC TT 25/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam
pre kategórie T1 T2 (BC), triedy I+II

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TN3+1 sieti pri equipotenciálnej svorkovnici 

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na jednu fázu 25 kA 

(10/350 µs), pre 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 4-pólová SPD typu PP BC TT 25/100 a PP BC TT 25/100 /FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM ,pripojenejdo tzv. 3+1 obvodu, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT -
napájacích sietí. Zvyčajne sa inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo 
pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 100 kA 
(10/350µs), medzi N-PE a zhasiť následný prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby
svorkovnice  (svorka L1´, L2´, L3´, a PE´) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové 
bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP BC TT 25/100   /   PP BC TT 25/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT3+1 napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 T2 (BC), trieda I+II

Type PP BC TT 25/100   /   PP BC TT 25/100 /FM

Objednávacie číslo 373 920         /              373 922
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-A1 a 
EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L1, L2, L3 – N:
25

12,5
160

N - PE:
100
50

2.500
Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny kontakt  
remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:

28.10.2003
© 2003 by Leutron GmbH

Subject to technical modifications and 
delivery possibilities

Leutron GmbH
Overvoltage Protection
Humboldtstraße 30
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone      +49 711 / 9 47 71-0
Fax          +49 711 / 9 47 71-70
Email:       info@leutron.de
Web:         www.leutron.de

two-pol. bus-bar
connection

Rozmery  4x 2 moduly, podľa. DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Prepäťové ochrany
pre

silové rozvody

PowerPro
B



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  B TN
(Obmedzujúce následný prúd)

PP B TN 50/100 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana T1 proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre triedy I (B)

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TN sieti pri equipotenciálnej svorkovnici

                                                  

                                                                                                      

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana, plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 50 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 2-pólová SPD typu PP B TN 50/100 a PP B TN 50/100 /FM, s diaľkovou kontrolou 
funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TN-napájacích sietí. Zvyčajne sa inštalujú do 
hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 50kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 100 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L´a N’) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  
(/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP B TN 50/100   /   PP B TN 50/100 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TN-napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ PP B TN 50/100   /   PP B TN 50/100 /FM

Objednávacie číslo 381 210         /              381 211
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

50
50
25
625

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Tel. /fax: +421 55 6439140
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Web:         www.leutron.de

Spojovací 
most, 2-
pólový

Rozmery 2x 2TE moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  B TNC
(Obmedzujúce následný prúd)

PP B TNC 50/100 (/FM)

Kombinovaná 3-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre kategórie T1 T2 (BC), triedy I+II

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNC sieti pri equipotenciálnej svorkovnici

                                           

 Kombinovaná 3-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 3-pólová SPD typu PP B TNC 25/100 a PP B TNC 25/100 /FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNC-napájacích sietí. Zvyčajne sa 
inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 50kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 100 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´, L2´, L3´) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  
(/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP BC TNC 25/75   /   PP BC TNC 25/75 /FM
Aplikácie: 3 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNC-napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 T2  (BC), trieda I+II

Typ PP BC TNC 25/75   /   PP BC TNC 25/75 /FM

Objednávacie číslo 373 980         /              373 982
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 + T2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 4

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

50
25
625

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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two-pol. bus-bar
connection

Rozmery 3x 2 moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  B TNS
(Obmedzujúce následný prúd)

PP B TNS 50/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana T1 proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre triedy I (B)

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNS sieti pri equipotenciálnej svorkovnici

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana, plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 4-pólová SPD typu PP B TNS 50/100 a PP B TNS 50/100 /FM, s diaľkovou kontrolou 
funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNS-napájacích sietí. Zvyčajne sa inštalujú do 
hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie.

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana 
umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia výfukových, 
otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne odstupne vzdialenosti 
pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo nebezpečia úrazu z 
unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred 
elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 50kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 100 kA 
(10/350 µs), a zhasiť skratový prúd do 4 kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´, L2’, L3’ a N’) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 n a L1´atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) 
je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.

                                           



Technické dáta:
Typ PP B TNS 50/100   /   PP B TNS 50/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNS-napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1, trieda I (B)

Typ PP B TNS 50/100   /   PP B TNS 50/100 /FM

Objednávacie číslo 373 940      /              373 942
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

50
25
625

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:

28.10.2003
© 2003 by Leutron GmbH,
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delivery possibilities
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Web:         www.leutron.de

two-pol. bus-bar
connection

Rozmery 4x 2TE moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  B TT1+1
(Obmedzujúce následný prúd)

PP B TT1+1 50/100 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana T1 proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre triedy I (B)

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT1+1 sieti pri equipotenciálnej svorkovnici

                                                           
 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana, plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 50 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 2-pólová SPD typu PP B TT1+1 50/100 a PP B TT1+1 50/100 /FM, s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT1+1-napájacích sietí. Zvyčajne 
sa inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 50kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 100 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L´a PE’) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  
(/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP B TT1+1 50/100   /   PP B TT1+1 50/100 /FM
Aplikácie: 2– pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT1+1-napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ PP B TT1+1 50/100   /   PP B TT1+1  50/100 /FM

Objednávacie číslo 381 130         /              381 131
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L – N:                                                       N – PE:
 50                                                               100   
 25                                                                 50 
 625                                                              2 500

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Tel./fax: +421 55 6439 140
Email: aetron@aetron.sk
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two-pol. bus-bar
connection

Rozmery 2x 2TE moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Ochrana proti bleskovým výbojom 
a prepätiam v sieti NN
PowerPro  B TT
(Obmedzujúce následný prúd)

PP B TT 50/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana T1 proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre triedy I (B)

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT sieti pri equipotenciálnej svorkovnici

                                                   
 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana, plne pred zapojená 
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na 

hermeticky utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 1kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 50 kA (10/350

µs), pre N-PE 
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)

Popis :
Táto kombinovaná 4-pólová SPD typu PP B TT 50/100 a PP B TT 50/100 /FM, s diaľkovou kontrolou 
funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT- alebo 3+1 napájacích sietí. Zvyčajne sa 
inštalujú do hlavného rozvádzača alebo podružného rozvádzača, alebo pred chránené zariadenie. 

Vďaka použitiu patentovanej heremeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa alebo 
nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. 

Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj 
pred elektromer. (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).

Zariadenie je schopné zviesť bleskový výbojový prúd 50kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 100 kA 
(10/350µs), a zhasiť skratový prúd do 4kA.

Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´, L2’, L3’ a PE’) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové 
bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ PP B TT 50/100   /   PP B TT 50/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochranaproti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT3+1-napájacie vedenia

Ochanná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ PP B TT 50/100   /   PP B TT 50/100 /FM

Objednávacie číslo 373 910         /              373 912
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Uas [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L1, L2, L3 – N:                                           N – PE:
    50                                                              100 
    25                                                                50 
    625                                                            2 500    

Mocnosť zhášania následného prúdu  at Uc If [kApeak] 4,0 (IEC: 3.0)

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kAeff] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 250 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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two-pol. bus-bar
connection

Rozmery 4x 2TE moduly, podľa DIN 43880

Line or backup fuse (F3) ≤ 100 A gL/gG

If line or backup fuse (F1) ≤ 250 A gL/gG,
back up fuse (F2) is not force.

Parallel wiring

   for active 
   lines

Serial wiring

   for active
   lines



Prepäťové ochrany
pre

silové rozvody

IsoPro
BC



Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro BC TN
IP BC TN 25/50 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2 (BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TN sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 50 kA (10/350 µs)   
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 2 - pólový IP BC TN 25/50  a IP BC TN 25/50/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TN-napájacích 
sietí zapájaním. IP BC TN 25/50 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom 
naplnené iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). 
Zariadenie je schopné viesť údery blesku od 25 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 50
kA (10/350 µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom 
plnenej bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia 
výbojového  prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo 
zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer
(podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody 
zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie 
pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné 
šrouby svorkovnice  (svorka L´ a N´ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové 
bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP BC TN 25/50/ IP BC TN 25/50 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TN- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1+T2 , trieda I+II (BC)

Typ IP BC TN 25/50 / IP BC TN 25/50/FM

Objednávacie číslo 381 238        /              381 239
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1+T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

                                           25
                                           12,5
                                          160

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA]                                           25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro BC TN
IP BC TN 60/100 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2 (BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TN sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 60 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs) pre N-PE  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 2 - pólový IP BC TN 60/100  a IP BC TN 60/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TN-napájacích 
sietí s 1+1 zapájaním. IP BC TN 60/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným 
plynom naplnené iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová 
bleskoistka). Zariadenie je schopné viesť údery blesku od 60 kA (10/350 µs) za fázu
respektíve pri súčte 100 kA (10/350 µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky 
uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť 
– kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie 
je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred 
elektromer (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné 
obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a 
bus-bar pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez 
multifunkčné šrouby svorkovnice  (svorka L´ a N´ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové 
dvoj-polové bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre 
diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP BC TN 60/100/ IP BC TN 60/100 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TN- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1+T2 , trieda I+II (BC)

Typ IP BC TN 60/100 / IP BC TN 60/100/FM

Objednávacie číslo 381 234        /              381 235
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1+T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

                                           60
                                           30
                                          900 

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA]                                           25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro BC TNC IP BC TNC 25/75 (/FM)

Kombinovaná 3-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2(BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNC sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Kombinovaná 3-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 75 kA (10/350 µs)   
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 3 - pólový IP BC TNC 25/75  a IP BC TNC 25/75/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNC-napájacích 
sietí. IP BC TNC 25/75 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom naplnené 
iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). Zariadenie je 
schopné viesť údery blesku od 25 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 75 kA (10/350 
µs).  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, 
táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez 
použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá 
varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa TAB2000, inštalačné 
pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v 
kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s 
multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre diaľkovú 
kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby svorkovnice  
(svorka L1´, L2’, L3’ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP BC TNC 25/75/ IP BC TNC 25/75 /FM
Aplikácie: 3 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNC-napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1+T2 , trieda I+II (BC)

Typ IP BC TNC 25/75 / IP BC TNC 25/75/FM

Objednávacie číslo 381 218         /              381 219
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 +T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

25
12,5
160

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro BC TNC IP BC TNC 60/100 (/FM)

Kombinovaná 3-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2 (BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNC sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Kombinovaná 3-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 60 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs)
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 3 - pólový IP BC TNC 60/100  a IP BC TNC 60/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNC-napájacích 
sietí. IP BC TNC 60/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom naplnené 
iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). Zariadenie je 
schopné viesť údery blesku od 60 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 100 kA (10/350 
µs).  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, 
táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez 
použitia výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať 
žiadne odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia 
ohňa alebo nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. Keďže nie je riziko zo 
zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer
(podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody 
zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie 
pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné 
šrouby svorkovnice  (svorka L1´, L2’, L3’ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-
polové bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové 
kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP BC TNC 60/100/ IP BC TNC 60/100 /FM
Aplikácie: 3 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNC-napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1+T2 , trieda I+II (BC)

Typ IP BC TNC 60/100 / IP BC TNC 60/100/FM

Objednávacie číslo 381 142         /              381 143
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1+T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

25
12,5
160

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:

1
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro BC TNS IP BC TNS 25/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2(BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNS sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs)   
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 4 - pólový IP BC TNS 25/100  a IP BC TNS 25/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNS-napájacích 
sietí. IP BC TNS 25/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom naplnené 
iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). Zariadenie je 
schopné viesť údery blesku od 25 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 100 kA (10/350 
µs).  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, 
táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez 
použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá 
varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa TAB2000, inštalačné 
pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v 
kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s 
multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre diaľkovú 
kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby svorkovnice  
(svorka L1´, L2’, L3’ a N´ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP BC TNS 25/100/ IP BC TNS 25/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNS- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1+T2 , trieda I+II (BC)

Typ IP BC TNS 25/100 / IP BC TNS 25/100/FM

Objednávacie číslo 381 222         /              381 223
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1+T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

25
12,5
160

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro BC TNS IP BC TNS 60/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2(BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNS sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 60 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs)   
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 4 - pólový IP BC TNS 60/100  a IP BC TNS 60/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNS-napájacích 
sietí. IP BC TNS 60/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom naplnené 
iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). Zariadenie je 
schopné viesť údery blesku od 60 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 100 kA (10/350 
µs).  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, 
táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez 
použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá 
varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa TAB2000, inštalačné 
pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v 
kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s 
multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre diaľkovú 
kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby svorkovnice  
(svorka L1´, L2’, L3’ a N´ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP BC TNS 60/100/ IP BC TNS 60/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNS- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1+T2 , trieda I+II (BC)

Typ IP BC TNS 60/100 / IP BC TNS 60/100/FM

Objednávacie číslo 381 147         /              381 148
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1+T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

60
30
900

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro BC TT (pre 1+1 zapájanie) IP BC TT1+1 25/50 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2 (BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 50 kA (10/350 µs) pre N-PE  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 2 - pólový IP BC TT1+1 25/50  a IP BC TT1+1 25/50/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT-napájacích 
sietí s 1+1 zapájaním. IP BC TT1+1 25/50 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným 
plynom naplnené iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová 
bleskoistka). Zariadenie je schopné viesť údery blesku od 25 kA (10/350 µs) za fázu
respektíve pri súčte 50 kA (10/350 µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky 
uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť 
– kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie 
je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred 
elektromer (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné 
obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a 
bus-bar pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez 
multifunkčné šrouby svorkovnice  (svorka L´ a PE´ ) alebo cez sériové zapojenie cez 
doplnkové dvoj-polové bus-bar zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt 
pre diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú
svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP BC TT1+1 25/50/ IP BC TT1+1 25/50 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1+T2 , trieda I+II (BC)

Typ IP BC TT1+1 25/50 / IP BC TT1+1 25/50/FM

Objednávacie číslo 381 230        /              381 231
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1+T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L – N:                                     N – PE:
    25                                         50
    12,5                                      25
   160                                        625

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro BC TT (pre 1+1 zapájanie) IP BC TT1+1 60/100 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2(BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 60 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs) pre N-PE  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 2 - pólový IP BC TT1+1 60/100  a IP BC TT1+1 60/100/FM zvodič 
prepätia s diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT-
napájacích sietí s 1+1 zapájaním. IP BC TT1+1 60/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky 
uzavreté, inertným plynom naplnené iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou 
(ventilová bleskoistka). Zariadenie je schopné viesť údery blesku od 60 kA (10/350 µs) za fázu
respektíve pri súčte 100 kA (10/350 µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky 
uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť 
– kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie 
je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred 
elektromer (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné 
obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a 
bus-bar pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez 
multifunkčné šrouby svorkovnice  (svorka L´ a PE´ ) alebo cez sériové zapojenie cez 
doplnkové dvoj-polové bus-bar zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt 
pre diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú
svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP BC TT1+1 60/100/ IP BC TT1+1 60/100 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1+T2 , trieda I+II (BC)

Typ IP BC TT1+1 60/100 / IP BC TT1+1 60/100/FM

Objednávacie číslo 381 157        /              381 158
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1+T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L – N:                                     N – PE:
    60                                        100
    30                                         50
   900                                       2.500

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro BC TT (pre 3+1 zapájanie) IP BC TT 60/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2(BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 60 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs) pre N-PE  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 4 - pólový IP BC TT 60/100  a IP BC TT 60/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT-napájacích 
sietí. IP BC TT 60/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom naplnené 
iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). Zariadenie je 
schopné viesť údery blesku od 60 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 100 kA (10/350 
µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej 
bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  
prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu 
nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa TAB2000, 
inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody zariadenia sú 
inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN 
lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre 
diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´, L2’, L3’ a PE´ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-
polové bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové 
kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP BC TT 60/100/ IP BC TT 60/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1+T2 , trieda I+II (BC)

Typ IP BC TT 60/100 / IP BC TT 60/100/FM

Objednávacie číslo 381 152         /              381 154
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1+T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 2,5

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L1, L2, L3 – N:                                     N – PE:
    60                                                      100
    30                                                       50
   900                                                   2.500

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro Kompakt BC TT (3+1)
IPK BC TT 275 (/FM)

Štvorpólová kombinovaná ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2 (BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT sieťach.
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Zvodič blesku a zvodič prepätia
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 100kA pre N - PE  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Optická kontrolná zobrazovacia jednotka 

Popis :
Tento  kombinovaný IPK BC TT 275 (/FM) je   štvorpólový zvodič prepätia na ochranu TT-
napájacích sietí, v zapojení 3+1. Zariadenia sú novo vyvinuté, hermeticky uzavreté a inertným 
plynom naplnené. Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej 
bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  
prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu 
nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa TAB2000, 
inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody zariadenia sú 
inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN 
lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre 
diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice alebo cez sériové zapojenie. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ                                Obj.číslo                              Poznámka

IPK BC TT 275                 381 174                                pre 3 fázy a neutrálny vodič  (L1, L2, L3-N /PE-N)
IPK BC TT 275 /FM          381 175                                s diaľkovým kontaktom hlásiča

Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1+T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 1,4

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp (8/80µs) Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10 x 8/80µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

        L1+L2+L3-N:                                  N-PE:             
75kA (15kA 10/350 µs)                  100  (20kA 10/350 µs)  
         10                                                   10
      5x 10                                              2.500

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba                                      žlto - sivé

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro BC TNC/TNS

IPK BC TNC 275 (/FM)
IPK BC TNS 275 (/FM)

Kombinovaná 3 – respektíve 4-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a 
prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2 (BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNC respective TNS sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 100kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Optická kontrolná zobrazovacia jednotka 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný IPK BC TNC 275 (/FM) je   trojpólový zvodič prepätia na ochranu TNC-
napájacích sietí. IPK BC TNS 275 (/FM) je štvorpólový zvodič prepätia na ochranu TNS-
napájacích sietí. Zariadenia sú novo vyvinuté, hermeticky uzavreté a inertným plynom 
naplnené. Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej 
bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  
prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu 
nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa TAB2000, 
inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody zariadenia sú 
inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN 
lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre 
diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice alebo cez sériové zapojenie. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ                                Obj.číslo                              Poznámka

IPK BC TNC 275              381 170                                pre 3 fázy (L1, L2, L3-PE)
IPK BC TNC 275 /FM       381 171                                s diaľkovým kontaktom hlásiča

IPK BC TNS 275              381 172                                pre 3 fázy a neutrálny zvodič (L1, L2, L3, N – PE)
IPK BC TNS 275 /FM      381 173                                s diaľkovým kontaktom hlásiča

Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1+T2 (BC), trieda 1+2

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 1,4

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp (8/80µs) Up [kV] ≤ 2,5

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10 x 8/80µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

        TNC                                                TNS
75kA (15kA 10/350 µs)                  100kA (20kA 10/350 µs)  
         10                                                   10
      5x 10                                              5x 10

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah t [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba                                      žlto - sivé

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro B TN
IP B TN 25/50 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1 (B), trieda 1

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TN sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 4,0 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 50 kA (10/350 µs)   
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 2 - pólový IP B TN 25/50  a IP B TN 25/50/FM zvodič prepätia s diaľkovou 
kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TN-napájacích sietí
zapájaním. IP B TN 25/50 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom 
naplnené iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). 
Zariadenie je schopné viesť údery blesku od 25 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 50
kA (10/350 µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom 
plnenej bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia 
výbojového  prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo 
zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer
(podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody 
zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie 
pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar 
pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné 
šrouby svorkovnice  (svorka L´ a N´ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové 
bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP B TN 25/50/ IP B TN 25/50 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TN- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ IP B TN 25/50 / IP B TN 25/50/FM

Objednávacie číslo 381 236        /              381 237
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 (B), trieda 1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

                                           25
                                           12,5
                                          160

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA]                                           25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro B TN
IP B TN 60/100 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1 (B), trieda 1

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TN sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 4,0 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 60 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs) pre N-PE  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 2 - pólový IP B TN 60/100  a IP B TN 60/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TN-napájacích
sietí s 1+1 zapájaním. IP B TN 60/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným 
plynom naplnené iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová 
bleskoistka). Zariadenie je schopné viesť údery blesku od 60 kA (10/350 µs) za fázu
respektíve pri súčte 100 kA (10/350 µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky 
uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť 
– kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie 
je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred 
elektromer (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné 
obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a 
bus-bar pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez 
multifunkčné šrouby svorkovnice  (svorka L´ a N´ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové 
dvoj-polové bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre 
diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP B TN 60/100/ IP B TN 60/100 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TN- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ IP B TN 60/100 / IP B TN 60/100/FM

Objednávacie číslo 381 232        /              381 233
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 (B), trieda 1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

                                           60
                                           30
                                          900 

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro B TNC IP B TNC 25/75 (/FM)

Kombinovaná 3-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1(B), trieda 1

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNC sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Kombinovaná 3-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 4,0 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 75 kA (10/350 µs)   
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 3 - pólový IP B TNC 25/75  a IP B TNC 25/75/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNC-napájacích 
sietí. IP B TNC 25/75 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom naplnené 
iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). Zariadenie je 
schopné viesť údery blesku od 25 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 75 kA (10/350 
µs).  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, 
táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez 
použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá 
varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa TAB2000, inštalačné 
pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v 
kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s 
multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre diaľkovú 
kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby svorkovnice  
(svorka L1´, L2’, L3’ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP B TNC 25/75/ IP B TNC 25/75 /FM
Aplikácie: 3 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNC-napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ IP B TNC 25/75 / IP B TNC 25/75/FM

Objednávacie číslo 381 216         /              381 217
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 (B), trieda 1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

25
12,5
160

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro B TNC IP B TNC 60/100 (/FM)

Kombinovaná 3-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1 (B), trieda 1

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNC sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Kombinovaná 3-pólová prepäťová ochrana, plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 4 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 60 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs)
 Samozhášanie následného prúdu do 4kA  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 3 - pólový IP B TNC 60/100 /FM zvodič prepätia s diaľkovou kontrolou 
funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNC-napájacích sietí. IP B TNC 
60/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom naplnené iskrištie a je 
vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). Zariadenie je schopné
viesť údery blesku od 60 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 100 kA (10/350 µs).  
Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto 
ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia 
výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne 
odstupne vzdialenosti pre inštalácie, zvyčajne projektované na predídenie nebezpečia ohňa 
alebo nebezpečia úrazu z unikajúcich plameňov pri výboji. Keďže nie je riziko zo zvodového 
prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa 
TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Zariadenie je schopné zviesť 
bleskový výbojový prúd 25kA (10/350 µs) na jednu fázu, spolu 75 kA (10/350 µs), a zhasiť 
skratový prúd do 4 kA.Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, 
ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými 
svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia 
môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby svorkovnice  (svorka L1´, L2’, L3’ )
alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). 
Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. 
Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP B TNC 60/100/ IP B TNC 60/100 /FM
Aplikácie: 3 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNC-napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ IP B TNC 60/100 / IP B TNC 60/100/FM

Objednávacie číslo 381 140         /              381 141
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 (B), trieda 1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

60
30
900

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro B TNS IP B TNS 25/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1(B), trieda 1

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNS sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 4,0 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs)   
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 4 - pólový IP B TNS 25/100  a IP B TNS 25/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNS-napájacích 
sietí. IP B TNS 25/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom naplnené 
iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). Zariadenie je 
schopné viesť údery blesku od 25 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 100 kA (10/350 
µs).  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, 
táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez 
použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá 
varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa TAB2000, inštalačné 
pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v 
kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s 
multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre diaľkovú 
kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby svorkovnice  
(svorka L1´, L2’, L3’ a N´ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP B TNS 25/100/ IP B TNS 25/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNS- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ IP B TNS 25/100 / IP B TNS 25/100/FM

Objednávacie číslo 381 220         /              381 221
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 (B), trieda 1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

25
12,5
160

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro B TNS IP B TNS 60/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1(B), trieda 1

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TNS sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 4,0 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 60 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs)   
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 4 - pólový IP B TNS 60/100  a IP B TNS 60/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TNS-napájacích 
sietí. IP B TNS 60/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom naplnené 
iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). Zariadenie je 
schopné viesť údery blesku od 60 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 100 kA (10/350 
µs).  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, 
táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez 
použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá 
varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa TAB2000, inštalačné 
pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody zariadenia sú inštalované v 
kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s 
multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre diaľkovú 
kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby svorkovnice  
(svorka L1´, L2’, L3’ a N´ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-polové bus-bar 
zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové kontroly 
zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP B TNS 60/100/ IP B TNS 60/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TNS- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ IP B TNS 60/100 / IP B TNS 60/100/FM

Objednávacie číslo 381 145         /              381 146
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 (B), trieda 1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

60
30
900

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro B TT (pre 1+1 zapájanie) IP B TT1+1 25/50 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1+T2 (BC), trieda 1+2

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 2,5 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 50 kA (10/350 µs) pre N-PE  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 2 - pólový IP BC TT1+1 25/50  a IP BC TT1+1 25/50/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT-napájacích 
sietí s 1+1 zapájaním. IP BC TT1+1 25/50 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným 
plynom naplnené iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová 
bleskoistka). Zariadenie je schopné viesť údery blesku od 25 kA (10/350 µs) za fázu
respektíve pri súčte 50 kA (10/350 µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky 
uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť 
– kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie 
je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred 
elektromer (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné 
obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a 
bus-bar pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez 
multifunkčné šrouby svorkovnice  (svorka L´ a PE´ ) alebo cez sériové zapojenie cez 
doplnkové dvoj-polové bus-bar zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt 
pre diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú
svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP B TT1+1 25/50/ IP B TT1+1 25/50 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ IP B TT1+1 25/50 / IP B TT1+1 25/50/FM

Objednávacie číslo 381 228        /              381 229
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 (B), trieda 1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L – N:                                     N – PE:
    25                                         50
    12,5                                      25
   160                                        625

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro B TT (pre 1+1 zapájanie) IP B TT1+1 60/100 (/FM)

Kombinovaná 2-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1(B), trieda 1

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 2-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 4,0 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 60 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs) pre N-PE  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 2 - pólový IP B TT1+1 60/100  a IP B TT1+1 60/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT-napájacích 
sietí s 1+1 zapájaním. IP B TT1+1 60/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným 
plynom naplnené iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová 
bleskoistka). Zariadenie je schopné viesť údery blesku od 60 kA (10/350 µs) za fázu
respektíve pri súčte 100 kA (10/350 µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky 
uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť 
– kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie 
je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred 
elektromer (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné 
obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a 
bus-bar pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez 
multifunkčné šrouby svorkovnice  (svorka L´ a PE´ ) alebo cez sériové zapojenie cez 
doplnkové dvoj-polové bus-bar zapojenie (L na L´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt 
pre diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú
svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP B TT1+1 60/100/ IP B TT1+1 60/100 /FM
Aplikácie: 2 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ IP B TT1+1 60/100 / IP B TT1+1 60/100/FM

Objednávacie číslo 381 155        /              381 156
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 (B), trieda 1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L – N:                                     N – PE:
    60                                        100
    30                                         50
   900                                       2.500

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro B TT (pre 3+1 zapájanie) IP B TT 25/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1(B), trieda 1

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 4,0 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 25 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs) pre N-PE  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 4 - pólový IP B TT 25/100  a IP B TT 25/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT-napájacích
sietí s 3+1 zapájaním. IP B TT 25/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným 
plynom naplnené iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová 
bleskoistka). Zariadenie je schopné viesť údery blesku od 25 kA (10/350 µs) za fázu
respektíve pri súčte 100 kA (10/350 µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky 
uzavretej inertným plynom plnenej bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť 
– kapacitu zvedenia výbojového  prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie 
je riziko zo zvodového prúdu nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred 
elektromer (podľa TAB2000, inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné 
obvody zariadenia sú inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na 
pripojenie pre 35 mm DIN lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a 
bus-bar pripojenia pre diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez 
multifunkčné šrouby svorkovnice  (svorka L1´, L2’, L3’ a PE´ ) alebo cez sériové zapojenie cez 
doplnkové dvoj-polové bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný 
kontakt pre diaľkové kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú
svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP B TT 25/100/ IP B TT 25/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ IP B TT 25/100 / IP B TT 25/100/FM

Objednávacie číslo 381 224        /              381 225
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 (B), trieda 1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L1, L2, L3 – N:                                     N – PE:
    25                                                      100
   12,5                                                     50
   160                                                    2.500

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Ochrana proti bleskovým výbojom 

Iso Pro B TT (pre 3+1 zapájanie) IP B TT 60/100 (/FM)

Kombinovaná 4-pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam 
pre ochranné kategórie T1(B), trieda 1

Používaná pre ochranu proti bleskovým výbojom v TT sieti 
                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Kombinovaná 4-pólová prepäťová ochrana (SPD), plne  pred zapojená
 Ochrana proti bleskovým výbojom a prepäťová ochrana SPD založená na hermeticky 

utesnenej plynom plnenej bleskoistke  
 Žiadne výfukové plyny, nie je potreba špeciálnej vzdialenosti pre inštalácie  
 Ochranná úroveň  ≤ 4,0 kV
 Ochrana proti bleskovým výbojom podľa testovacej vlny na fázu 60 kA (10/350 µs), pre 

fázu, celkovo 100 kA (10/350 µs) pre N-PE  
 Vysoký izolačný odpor  v kľudovom stave Risol> 1010 
 Sériové zapojenie s multifunkčnými šroubovými svorkami 
 Kontrola funkčnosti bezpotenciálovým kontaktom pre diaľkovú kontrolu (FM)
Popis :
Tento  kombinovaný 4 - pólový IP B TT 60/100  a IP B TT 60/100/FM zvodič prepätia s 
diaľkovou kontrolou funkčnosti FM, ponúka kompletné riešenie pre ochranu TT-napájacích
sietí. IP B TT 60/100 /FM je novo vyvinuté, hermeticky uzavreté, inertným plynom naplnené 
iskrištie a je vybavené dvojtupňovou ochrannou úrovňou (ventilová bleskoistka). Zariadenie je 
schopné viesť údery blesku od 60 kA (10/350 µs) za fázu respektíve pri súčte 100 kA (10/350 
µs) pre N-PE.  Vďaka použitiu patentovanej hermeticky uzavretej inertným plynom plnenej 
bleskoistky, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť – kapacitu zvedenia výbojového  
prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť. Keďže nie je riziko zo zvodového prúdu 
nakoľko nemá varistory zariadenie je možné inštalovať aj pred elektromer (podľa TAB2000, 
inštalačné pravidlá Union of Germany Electric Works).Ochranné obvody zariadenia sú 
inštalované v kompaktnom púzdre, ľahko montovateľné kliknutím na pripojenie pre 35 mm DIN 
lištu, s multifunkčnými svorkovnicovými šroubami  pre vedenia a bus-bar pripojenia pre 
diaľkovú kontrolu. Inštalácia môže byť vykonaná zapojením cez multifunkčné šrouby 
svorkovnice  (svorka L1´, L2’, L3’ a PE´ ) alebo cez sériové zapojenie cez doplnkové dvoj-
polové bus-bar zapojenie (L1 na L1´ atď.). Doplnkový potenciálovo voľný kontakt pre diaľkové 
kontroly zariadenia  (/FM) je na púzdre. Zapojenie je cez zasunuteľnú svorkovnicu.



Technické dáta:
Typ IP B TT 60/100/ IP B TT 60/100 /FM
Aplikácie: 4 – pólová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre TT- napájacie vedenia

Ochranná kategória  T1 , trieda I (B)

Typ IP B TT 60/100 / IP B TT 60/100/FM

Objednávacie číslo 381 150         /              381 151
Ochranná kategória podľa E DIN VDE 0675-6 11/98-
A1 a EN 61643-11, resp. IEC 61643-1

T1 (B), trieda 1

Nominálne napätie pri 50/60 Hz Un [V~] 230 / 400
Menovité napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50/60 Hz

Uc [V~] 255

Izolačný odpor Risol [] > 1010

Ochranná napäťová úroveň pre 100% bleskového 
impulzného výboja  (1,2/50µs)

Up [kV] ≤ 4,0

Napäťová ochranná úroveň pre  Iimp Up [kV] ≤ 4,0

Reakčná doba tA [ns] < 50

Impulzný prúd  Iimp (10/350µs)
Ipeak

Q
W/R

[kA]
[As]

[kJ/]

L1, L2, L3 – N:                                     N – PE:
    60                                                      100
    30                                                       50
   900                                                   2.500

Mocnosť skratovej odolnosti pre max. predistenie Ik [kA] 25
Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F2 
pri paralelnom zapojení  

[A] 160 A gL/gG

Max. dovolené istenie vedenia  resp. back up fuse F3 
pri sériovom zapojení

[A] 100 A gL/gG

Pracovný teplotný rozsah T [°C] -40 … +85

Max. prierezový plocha [mm²] stranded 50   /   flexible 35

Doporučená prierezová plocha [mm²] 25

Doporučený moment utiahnutia svoriek [Nm] 4,5
Max. prierezová plocha  pre diaľkový signálny 
kontakt  remote signal contact

[mm²] 1,5

Max. spínacia mocnosť diaľkového signálneho 
kontaktu

250V/0,5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Prepäťové ochrany
pre

silové rozvody

EnerPro C



Prepäťová ochrana
EP C TN 275 (/FM)

EP C TNC 275 (/FM)
EP C TNS 275 (/FM)

Viacpólový kombinovaný T2 zvodič prepätia podľa triedy požiadaviek II (C)

Pre prepäťovú ochranu vo viacpólových TN – sietiach.

  
                                         
     

      EP C TN                        EP C TNC                                           EP C TNS
 Zvodič prepätia na báze iskrištia
 Bez zvodového prúdu, na ochranu zemnení
 Možná koordinácia s predvolenou bleskoistkou
 Kontrolná zobrazovacia jednotka cez LED – indikátory
 Kontrola funkcie s bezpotencionálnym kontaktom (FM) pre diaľkový dohľad 

Popis výrobku:
EP C TN 275(/FM) je zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre dvojpólové sieťové systémy v 
podružnom rozvode so samotným modulom.

EP C TNC 275(/FM) je trojpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre TNC – siete v 
podružnom rozvode so samotným modulom.

EP C TNS 275(/FM) je štvorpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre TNS – siete v 
podružnom rozvode so samotným modulom.

Zariadenia ponúkajú prepäťovú ochranu pre elektronické prístroje. Sú vybavené separačnými 
zariadeniami, ktoré reagujú, keď varistory vykazujú vynimočné preťaženie. Zariadenia sú tak 
usporiadané, že pri spustení je oddelená iba prepäťová ochrana od siete ( bez prerušenia 
prevádzky); v tomto stave sa zmení zelený indikátor na červený a prepne sa diaľkový kontakt  FM 
hlásiča.

Ochranné spojenie sa nachádza v praktickom kompaktnom puzdre s upevnením pružnými 
jazýčkami pre 35 mm montážnu DIN – lištu s multifunkčným upevnením pre vodiče a prepojovacie 
svorky.  



Technické dáta:

Typ      Obj. číslo                             Poznámka

EP C TN 275                   381 247                               pre napr. jednu fázu a neutrálny vodič (L1/N – PE)
EP C TN / FM                  381 248                               pre napr. jednu fázu a neutrálny vodič s diaľkovým  kontaktom hlásiča

EP C TNC 275                381 176                               pre 3 fázy (L1/L2/L3 – PEN)
EP C TNC 275 /FM         381 177                                pre 3 fázy s diaľkovým  kontaktom hlásiča             

EP C TNS 275               381 178                                pre 3 fázy a neutrálny vodič (L1/L2/L3/N – PE)
EP C TNS 275 /FM        381 179                                pre 3 fázy a neutrálny vodič s diaľkovým kontaktom hlásiča

Trieda požiadaviek / testované podľa EDIN VDE 0675-
6 11/98-A1 a podľa EN 61643-11 prípadne IEC 61643-1 T2

Menovité napätie 50/60 Hz UN    [V] 230 / 400

Max. prevádzkové napätie 50/60 Hz Uc    [V] 275  480

Max. prípustné vedenie resp. predradená poistka I       [A] 100 A gL

Ochranná úroveň pri 1kV/µs Up     [kV] ≤ 1.4

Ochranná úroveň pri isn (8/20 µs)    Up      [kV] ≤ 1.4

Reakčná doba tA     [ns] < 25

Menovitý nárazový prúd zvodu (8/20 µs) isn   [kA] 10 x 15

Max. nárazový prúd zvodu (8/20 µs) Imax  [kA] 1 x 40

Skúška životnosti (10/700 µs) IL    [A]
500 x 100
100 x 500
1 x 1000

Pracovný teplotný rozsah t     [˚C] -40 … +80

Max. pripájací prierez pre pripojovacie svorky        [mm] do 35 viacdrôtový / do 25 s jemným lankom 

Doporučený pripájací prierez pre pripojovacie svorky        [mm] 16

Doporučený pripájací točivý moment pre 
pripojovacie svorky

      [Nm] 4,5

Max. pripájací prierez kontaktu hlásiča (FM)        [mm] 1,5

Max. prúdová zaťažiteľnosťkontaktu hlásiča (FM)        [V/A] 250V / 0.5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Prepäťová ochrana
EP C TT1+1 275 (/FM)
EP C TT 275 (/FM)

Viacpólový kombinovaný T2 zvodič prepätia podľa triedy požiadaviek II (C)

Pre prepäťovú ochranu vo viacpólových TT – sietiach.

             

                           EP C TT1+1                                              EP C TT                       
                                                                                                    

 Zvodič prepätia na báze iskrištia
 Bez zvodového prúdu, na ochranu zemnení
 Možná koordinácia s predvolenou bleskoistkou
 Kontrolná zobrazovacia jednotka cez LED – indikátory
 Kontrola funkcie s bezpotencionálnym kontaktom (FM) pre diaľkový dohľad 

Popis výrobku:
EP C TT1+1 275(/FM) je dvojpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre jednofázové TT –
sieťové systémy s nulovým vodičom, tiež nazývaný 1+1 sieť, v podružnom rozvode so samotným 
modulom.

EP C TT 275(/FM) je štvorpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre trojfázové TT –
siete, tiež nazývané 3+1 siete, v podružnom rozvode so samotným modulom.

Zariadenia ponúkajú prepäťovú ochranu pre elektronické prístroje. Sú vybavené separačnými 
zariadeniami, ktoré reagujú, keď varistory vykazujú vynimočné preťaženie. Zariadenia sú tak 
usporiadané, že pri spustení je oddelená iba prepäťová ochrana od siete ( bez prerušenia 
prevádzky); v tomto stave sa zmení zelený indikátor na červený a prepne sa diaľkový kontakt  FM 
hlásiča.

Ochranné spojenie sa nachádza v praktickom kompaktnom puzdre s upevnením pružnými 
jazýčkami pre 35 mm montážnu DIN – lištu s multifunkčným upevnením pre vodiče a prepojovacie 
svorky.  



Technické dáta:

Typ      Obj. číslo                             Poznámka

EP C TT1+1  275                   381 182                               pre jednu fázu a neutrálny vodič (L1,PE - N)
EP C TT1+1 275 / FM            381 183                               pre jednu fázu a neutrálny vodič s diaľkovým  kontaktom hlásiča

EP C TT 275                          381 180                               pre 3 fázy (L1,L2,L3,PE – N)
EP C TT 275 /FM                 381 181                                pre 3 fázy s diaľkovým  kontaktom hlásiča             

Trieda požiadaviek / testované podľa EDIN VDE 
0675-6 11/98-A1 a podľa EN 61643-11 prípadne IEC 
61643-1

T2

Menovité napätie 50/60 Hz UN    [V] 230 / 400

Max. prevádzkové napätie 50/60 Hz Uc    [V] 275 / 480

Max. prípustné vedenie resp. predradená poistka I       [A] 100 A gL

   L1, L2, L3 – N                                       PE – N 

Ochranná úroveň pri 1kV/µs Uas     [kV]    ≤ 1.4                                                          ≤ 1,5

Ochranná úroveň pri isn    Up      [kV]    ≤ 1.4                                                          ≤ 1,5

Reakčná doba tA     [ns] < 25

Menovitý nárazový prúd zvodu (8/20 µs) isn   [kA]    15 (8/20µs)                                             20 (8/20µs)

Max. rázový prúd (8/20µs) Imax  [kA]

  
  40 (8/20µs)                                             Iimp : 12 (10/350µs)
                                                                 Q: 6 As
                                                                  W/R: 36 kJ/Ω

Skúška životnosti (10/700 µs) IL    [A]
500 x 100
100 x 500
1 x 1000

Pracovný teplotný rozsah  T       [˚C] -40 … +80

Max. pripájací prierez pre pripojovacie svorky        [mm] do 35 viacdrôtový / do 25 s jemným lankom 
Doporučený pripájací prierez pre pripojovacie 
svorky

       [mm] 16

Doporučený pripájací točivý moment pre 
pripojovacie svorky

      [Nm] 4,5

Max. pripájací prierez kontaktu hlásiča (FM)        [mm] max. 1,5

Max. prúdová zaťažiteľnosťkontaktu hlásiča (FM)        [V/A] 250V / 0.5A

Materiál púzdra / farba Polycarbonate (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC/EN 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Prepäťové ochrany
pre

silové rozvody

EnerPro C S



Prepäťová ochrana
EP C S TN 275 (/FM)
EP C S TNC 275 (/FM)
EP C S TNS 275 (/FM)

Viacpólový zásuvný kombinovaný T2 zvodič prepätia podľa triedy požiadaviek II (C)

Pre prepäťovú ochranu vo viacpólových TN – sietiach.

  
  

                 EN C S TN                  EN C S TNC                         EN C S TNS                                   
                                                                                                    
 Zvodič prepätia podľa triedy požiadaviek T2
 Kompletná jednotka pozostávajúca zo základnej časti a z ochranného modulu
 Možná koordinácia s predvolenou bleskoistkou
 Vysoká priepustnosť cez varistory
 Indikátor funkčnosti zariadenia zmenou farby a FM kontaktom pre diaĺkovú 

signalizáciu stavu   

Popis výrobku:
EP C S TN 275(/FM) je dvojpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre TN – sieťové 
systémy v podružnom rozvode so samotným modulom.

EP C S TNC 275(/FM) je trojpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre TNC – siete v 
podružnom rozvode so samotným modulom.

EP C S TNS 275(/FM) je štvorpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre TNS – siete v 
podružnom rozvode so samotným modulom.

Zariadenia ponúkajú prepäťovú ochranu pre elektronické prístroje. Sú vybavené separačnými 
zariadeniami, ktoré reagujú, keď varistory vykazujú vynimočné preťaženie. Zariadenia sú tak 
usporiadané, že pri spustení je oddelená iba prepäťová ochrana od siete ( bez prerušenia 
prevádzky); v tomto stave sa zmení zelený indikátor na červený a prepne sa diaľkový kontakt  FM 
hlásiča.

Ochranné spojenie sa nachádza v praktickom kompaktnom puzdre s upevnením pružnými 
jazýčkami pre 35 mm montážnu DIN – lištu ( podľa EN50022 ) s multifunkčným upevnením pre 
vodiče a prepojovacie svorky.  



Technické dáta:

Typ      Obj. číslo                             Poznámka

EP C S TN  275                   381 240                             pre jednu fázu a neutrálny vodič (L1 / N - PE)
EP C S TN 275 / FM            381 241                             pre jednu fázu a neutrálny vodič s diaľkovým  kontaktom hlásiča

EP C S TNC 275                381 030                             pre 3 fázy (L1/L2/L3 - PE)
EP C S TNC 275 /FM        381 035                             pre 3 fázy s diaľkovým  kontaktom hlásiča             

EP C S TNS 275                  381 050                            pre 3 fázy a neutrálny vodič (L1/L2/L3/N – PE)
EP C S TNS 275 /FM           381 055                            pre 3 fázy a neutrálny vodič s diaľkovým  kontaktom hlásiča

EP C S 275                          381 242                            zasúvací modul bez podstavca (náhradná súčiastka) 

Trieda požiadaviek / testované podľa EDIN VDE 0675-6 
11/98-A1 a podľa EN 61643-11 prípadne IEC 61643-1 T2

Menovité napätie 50/60 Hz UN    [V] 230 / 400

Max. prevádzkové napätie 50/60 Hz Uc    [V] 275 / 480

Max. prípustné vedenie resp. predradená poistka I       [A] 100 A gL

Ochranná úroveň pri 5kA (8/20 µs) Uas     [kV]                                            < 1.0

Ochranná úroveň pri isn (8/20 µs)    Up      [kV]                                            < 1.4                                                          

Reakčná doba tA     [ns]                                             < 25

Menovitý nárazový prúd zvodu (8/20 µs) isn   [kA]                                               20

Max. rázový prúd (8/20µs) Imax  [kA]                                            40

Odolnosť proti skratu pri max. poistke 50 Hz         [kA]                                           25

Pracovný teplotný rozsah     t     [˚C] -40 … +80

Max. pripájací prierez pre pripojovacie svorky        [mm] do 35 viacdrôtový / do 25 s jemným lankom 

Doporučený pripájací prierez pre pripojovacie svorky        [mm] 16

Doporučený pripájací točivý moment pre pripojovacie 
svorky

      [Nm] 4,5

Max. pripájací prierez kontaktu hlásiča (FM)        [mm] max. 1,5

Max. prúdová zaťažiteľnosťkontaktu hlásiča (FM)        [V/A] AC: 250V/0,5 A / DC: 250V/0,1 A

Spôsob ochrany IP 20 (IEC 60529)

Materiál púzdra / farba Polyamid PA 6 30SV,  UL 94-V0 / žltá

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Prepäťová ochrana
EP C S TT 275 (/FM)
EP C S TT1+1 275 (/FM)

Viacpólový zásuvný kombinovaný T2 zvodič prepätia podľa triedy požiadaviek II (C)

Pre prepäťovú ochranu vo viacpólových TT – sietiach.

      

                        EN C S TT                                                        EN C S TT 1+1
                                               
                                                                                                  

 Zvodič prepätia podľa triedy požiadaviek T2
 Možná koordinácia s predvolenou bleskoistkou
 Viacpólová kompletná jednotka pozostávajúca zo základnej časti a z  

ochranného modulu
 Vysoká priepustnosť cez varistory
 Indikátor funkčnosti zariadenia zmenou farby a FM kontaktom pre diaĺkovú 

signalizáciu stavu    

Popis výrobku:
EP C S TT 275(/FM) je štvorpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre TT – sieťové 
systémy, tiež nazývané 3+1 sieť, v podružnom rozvode so samotným modulom.

EP C S TT1+1 275(/FM) je zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre dvojpólové  TT – siete, tiež 
nazývané 1+1 siete, v podružnom rozvode so samotným modulom.

Zariadenia ponúkajú prepäťovú ochranu pre elektronické prístroje. Sú vybavené separačnými 
zariadeniami, ktoré reagujú, keď varistory vykazujú vynimočné preťaženie. Zariadenia sú tak 
usporiadané, že pri spustení je oddelená iba prepäťová ochrana od siete ( bez prerušenia 
prevádzky); v tomto stave sa zmení zelený indikátor na červený a prepne sa diaľkový kontakt  FM 
hlásiča.

Ochranné spojenie sa nachádza v praktickom kompaktnom puzdre s upevnením pružnými 
jazýčkami pre 35 mm montážnu DIN – lištu (podľa EN50022) s multifunkčným upevnením pre 
vodiče a prepojovacie svorky.  



Technické dáta:

Typ      Obj. číslo                             Poznámka

EP C S TT  275                   381 040                               pre 3  fázy a neutrálny vodič (3+1 zapojenie)
EP C S TT 275 / FM            381 045                               pre 3 fázy a neutrálny vodič s diaľkovým  kontaktom hlásiča

EP C S TT1+1 275              381 024                               pre jednu  fázu a neutrálny vodič (1+1 zapojenie)
EP C S TT1+1  275 /FM     381 025                               pre jednu  fázu a neutrálny vodič s diaľkovým  kontaktom hlásiča             

EP C S 275                          381 242                              zasúvací modul bez podstavca pre (L – N) (náhradná súčiastka)
SP C S 255                          381 244                              zasúvací modul bez podstavca pre (L – N) (náhradná súčiastka)

Trieda požiadaviek / testované podľa EDIN VDE 
0675-6 11/98-A1 a podľa EN 61643-11 prípadne IEC 
61643-1

T2

L – N                                             PE - N 

Menovité napätie 50/60 Hz UN    [V] 230 / 400

Max. prevádzkové napätie 50/60 Hz Uc    [V] 275 / 480                                                     255

Max. prípustné vedenie resp. predradená poistka I       [A] 100 A gL

Ochranná úroveň pri 5kA (8/20µs) Uas     [kV]                                               ≤ 1.0

Ochranná úroveň pri isn (8/20µs)    Up      [kV]    ≤ 1.4                                                          ≤ 1,5

Reakčná doba tA     [ns]    < 25                                                           < 100

Menovitý nárazový prúd zvodu (8/20 µs) isn   [kA]    20 (8/20µs)                                             12 (10/350µs)

Max. rázový prúd (8/20µs) Imax  [kA]
  
      40                                                            40                                                  
                                                                  

Odolnosť proti skratu pri max. poistke       [kA] 25kA / 50Hz

Pracovný teplotný rozsah  t       [˚C] -40 … +80

Max. pripájací prierez pre pripojovacie svorky        [mm]  35 viacdrôtový /  25 s jemným lankom 
Doporučený pripájací prierez pre pripojovacie 
svorky

       [mm] 16

Doporučený pripájací točivý moment pre 
pripojovacie svorky

      [Nm] 4,5

Max. pripájací prierez kontaktu hlásiča (FM)        [mm]  1,5

Max. prúdová zaťažiteľnosťkontaktu hlásiča (FM)        [V/A] AC: 250 V/ 0,5 A / DC: 250 V/ 0,1 A

Materiál púzdra / farba Polyamid PA 6 30SV, UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Prepäťové ochrany
pre

silové rozvody

EnerPro D



Prepäťová ochrana
EP D TN 275 (/FM)
EP D TNC 275 (/FM)
EP D TNS 275 (/FM)

Viacpólový T3 zvodič prepätia podľa triedy požiadaviek III (D)

Pre prepäťovú ochranu vo viacpólových TN – sietiach.

                                                  

                                                                        
                              

 Zvodič prepätia podľa triedy požiadaviek T3
 Pozdĺžna a priečna ochrana pre spotrebič do 16A
 Možná koordinácia s predvolenou bleskoistkou
 Bez zvodového prúdu k PE
 Kontrolná zobrazovacia jednotka cez LED – indikátory
 Beznapäťový diaľkový kontakt hlásiča (FM)

Popis výrobku:
EP D TN 275(/FM) je dvojpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre jednofázové TN –
sieťové systémy v podružnom rozvode so samotným modulom.

EP D TNC 275(/FM) je trojpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre TNC – siete v 
podružnom rozvode so samotným modulom.

EP D TNS 275(/FM) je štvorpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre TNS – siete v 
podružnom rozvode so samotným modulom.

Zariadenia ponúkajú prepäťovú ochranu pre prístroje podľa triedy požiadaviek T3. Sú vybavené 
separačnými zariadeniami, ktoré reagujú, keď varistory majú vykazovať vynimočné preťaženie k 
príliš vysokým tokom netesnosťou. Pomocou zeleného LED – indikátora bude označené, či je v 
poriadku prevádzkové napätie a ochranné spojenie. Separačné zariadenia sú tak usporiadané, že pri 
spustení prepäťovej ochrany bude od siete oddelená (bez prerušenia prevádzky!). V tomto prípade 
zhasne indikátor prevádzkového stavu a otvorí sa diaľkový kontakt FM hlásiča.

Ochranné spojenie sa nachádza v praktickom kompaktnom puzdre s upevnením pružnými 
jazýčkami pre 35 mm montážnu DIN – lištu ( podľa EN50022 ) s multifunkčným upevnením pre 
vodiče a prepojovacie svorky. 



Technické dáta:

Typ      Obj. číslo                             Poznámka

EP D  TN  275                   381 254                             napr.  pre jednu fázu a neutrálny vodič (L1 / N - PE)
EP D TN 275 / FM            381 255                             napr.  pre jednu fázu a neutrálny vodič s diaľkovým  kontaktom hlásiča

EP D TNC 275                380 524                              napr. pre 3 fázy (L1/L2/L3 - PE)
EP D TNC 275 /FM          380 525                              napr. pre 3 fázy s diaľkovým  kontaktom hlásiča             

EP D TNS 275                  380 530                              napr. pre 3 fázy a neutrálny vodič (L1/L2/L3/N – PE)
EP D TNS 275 /FM           380 531                              napr. pre 3 fázy a neutrálny vodič s diaľkovým  kontaktom hlásiča

Trieda požiadaviek / testované podľa EDIN VDE 0675-6 
11/98-A1 a podľa EN 61643-11 prípadne IEC 61643-1 T3

Menovité napätie 50/60 Hz UN    [V] 230 / 400

Max. prevádzkové napätie 50/60 Hz Uc   [V] 275 / 480

Max. prípustné vedenie resp. predradená poistka I       [A] 16 A gL

Ochranná úroveň pri 1kV/ µs Uas     [kV]                                            ≤ 1.0

Ochranná úroveň pri isn (8/20 µs)    Up      [kV]                                            ≤ 1.0                                                          

Reakčná doba tA     [ns]                                             < 25

Menovitý nárazový prúd zvodu (8/20 µs) isn   [kA]                                               10 x 5

Max. rázový prúd (8/20µs) Imax  [kA]                                            1 x 8

Skúška životnosti (10/700 µs) iL   [A]
500 x 100
100 x 500

Pracovný teplotný rozsah     t     [˚C] -40 … +80

Max. pripájací prierez pre pripojovacie svorky (DIN 
46288)

       [mm] 2 x 2,5 masív / 2 x 1,5 s jemným lankom s puzdrom

Max. pripájací prierez kontaktu hlásiča (FM) (DIN 
46288)

       [mm] 2 x 2,5 masív / 2 x 1,5 s jemným lankom s puzdrom

Max. prúdová zaťažiteľnosťkontaktu hlásiča (FM)        [V/A] 250V / 0,5A

Spôsob ochrany IP 20 (IEC 60529)

Materiál púzdra / farba Polykarbonat (halogen free)  UL 94-V0 / žltá

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Prepäťová ochrana
EP D TT1+1 275 (/FM)
EP D TT 275 (/FM)

Viacpólový T3 zvodič prepätia podľa triedy požiadaviek III (D)

Pre prepäťovú ochranu vo viacpólových TT – sietiach.

             

                                     EP D TT1+1                             EP D TT

                                                                                                                                           
 Zvodič prepätia podľa triedy požiadaviek T3
 Pozdĺžna a priečna ochrana pre spotrebič do 16A
 Možná koordinácia s predvolenou bleskoistkou
 Bez zvodového prúdu k PE
 Kontrolná zobrazovacia jednotka cez LED – indikátory
 Beznapäťový diaľkový kontakt hlásiča (FM)

Popis výrobku:
EP D TT1+1 275(/FM) je dvojpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre jednofázové TT –
sieťové systémy s neutrálnym vodičom, tiež nazývané 1+1 sieť, v podružnom rozvode so samotným 
modulom.

EP D TT 275(/FM) je štvorpólový zvodič prepätia, ktorý umožňuje ochranu pre  TT – siete, tiež 
nazývané 3+1 siete, v podružnom rozvode so samotným modulom.

Zariadenia ponúkajú prepäťovú ochranu pre prístroje podľa triedy požiadaviek T3. Sú vybavené 
separačnými zariadeniami, ktoré reagujú, keď varistory majú vykazovať vynimočné preťaženie. 
Pomocou zeleného LED – indikátora bude označené, či je v poriadku prevádzkové napätie a 
ochranné spojenie. Separačné zariadenia sú tak usporiadané, že pri spustení prepäťovej ochrany 
bude od siete oddelená (bez prerušenia prevádzky!). V tomto prípade zhasne indikátor 
prevádzkového stavu a otvorí sa diaľkový kontakt FM hlásiča.

Ochranné spojenie sa nachádza v praktickom kompaktnom puzdre s upevnením pružnými 
jazýčkami pre 35 mm montážnu DIN – lištu (podľa EN50022) s multifunkčným upevnením pre 
vodiče a prepojovacie svorky.  



Technické dáta:

Typ      Obj. číslo                             Poznámka

EP D TT1+1  275             380 538                               pre 1  fázu a neutrálny vodič (L1 – PE/N - PE)
EP D TT1+1 275 / FM     380 539                               pre 1 fázu a neutrálny vodič s diaľkovým  kontaktom hlásiča

EP D TT 275                    380 535                               pre 3  fázy a neutrálny vodič (L1/L2/L3 – N/PE - N)
EP D TT 275 /FM            380 536                               pre 3  fázy a neutrálny vodič s diaľkovým  kontaktom hlásiča             

Trieda požiadaviek / testované podľa EDIN VDE 
0675-6 11/98-A1 a podľa EN 61643-11 prípadne IEC 
61643-1

T3

Menovité napätie 50/60 Hz UN    [V] 230 / 400

Max. prevádzkové napätie 50/60 Hz Uc    [V] 275 / 480

Max. prípustné vedenie resp. predradená poistka I       [A] 16 A gL

Ochranná úroveň pri 1kV/ µs Up      [kV]                                               < 1.0

Ochranná úroveň pri isn (8/20µs)    Up      [kV] < 1.0

Reakčná doba tA     [ns] < 25

    L1, L2, L3 – N                                           PE - N

Menovitý nárazový prúd zvodu isn   [kA]    5 (8/20µs)                                             20 (8/20µs)                                             

Max. rázový prúd Imax  [kA]

  
      8  (8/20µs)                                         Ipeak: 12kA (10/350µs)
                                                                 Q: 6 As
                                                                  W/R: 36 kJ/Ω
                                                                  

Skúška životnosti (10/700 µs)     iL  [A]
500 x 100
100 x 500

Pracovný teplotný rozsah     t       [˚C] -40 … +80

Max. pripájací prierez        [mm] 2 x 2,5 masiv / 2 x 1,5 s jemným lankom a puzdrom

Max. pripájací prierez kontaktu hlásiča (FM)        [mm] 2 x 2,5 masiv / 2 x 1,5 s jemným lankom a puzdrom

Max. prúdová zaťažiteľnosťkontaktu hlásiča (FM)        [V/A] 250V / 0,5 A

Materiál púzdra / farba Polykarbonat (halogen free)  UL 94-V0 / žltá

Krytie IP 20 (IEC 60529)

Montáž DIN rail 35 mm (DIN/EN 50 022)

Rozmery v mm  /  Diagram Aplikácia:
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Prepäťové ochrany
pre

silové rozvody

EnerPro Filter



                                                     EPF-230V-16A
Prepäťová ochrana     EPF-230/400V-25A

Viacpólový kombinovaný zvodič prepätia T2 podľa triedy požiadaviek II (C)

Pre prepäťovú ochranu vo viacpólových TN-sieťových systémoch s EMI-filtrom                         

      
              

• prepäťová ochrana s EMI-filtrom

• bez zvodového prúdu na ochranu základných zemničov

• možná koordinácia s predradenou ochranou proti bleskovým výbojom

• kontrola cez LED-indikáciu

• voliteľný diaľkový kontakt (FM) so zásuvnou pripojovacou svorkou

  

Popis produktu:

EPF-230V-16A a EPF-230/400V-25A sú projektované pre ochranu napájania, citlivých zariadení a 
prístrojov pre menovitý prúd od 16A do 25A. Toto ochranné zariadenie účinne chráni prístroje pred 
poruchami sietí a prepätiami, zapríčinenými spínaniami v sieti a zásahmi blesku. Nárazový prúd 
zvodu dosahuje 25 kA (8/20).

Dolnopriepustný filter eliminuje vysokofrekvenčné poruchy sietí, redukuje pri zvode vystupujúce 
zvyškové napätie a poskytuje okrem toho galvanické oddeľovanie obvodov integrovanej jemnej 
ochrany. 

Prístroje sú vybavené separačnými zariadeniami, ktoré reagujú keď varistori vykazujú preťaženie. 
Separačné zariadenia sú usporiadané tak, že pri spúšťaní oddelia ochranu proti prepätiu od siete 
(bez prerušenia prevádzky); v tomto stave zhasne zelený indikátor prevádzkového stavu a otvorí si 
optimálny oznamovací kontakt.  



Technické dáta:

Typ                            Obj.číslo                          Poznámka

EnerProF-230V-16A (1+1)                              253 020                                     pre napr. jednofázový a neutrálny zvodič (L1/N-PE)

EnerProF-230V-25A (3+N)                              253 080                                    pre 3 fázy a neutrálny zvodič (L1/L2/L3/N-PE)

Trieda požiadaviek / testované podľa EDIN VDE 0675-6 
11/98-A1 a podľa EN 61643-11 prípadne IEC 61643-1 T2

Menovité napätie 50/60 Hz UN    [V] 230 / 400

Max. prevádzkové napätie 50/60 Hz Uc    [V] 275 / 480

Max. prípustné vedenie resp. predradená poistka I       [A] 16/25 A gL

Ochranná úroveň pri 1kV/ µs) Uas     [kV]                                           ≤1.4

Ochranná úroveň pri isn (8/20 µs), najhorší prípad    Up      [kV]                                           ≤ 2                                                          

Reakčná doba tA     [ns]                                             < 25

Menovitý nárazový prúd zvodu (8/20 µs) isn   [kA]                                         10 x 15

Max. rázový prúd (8/20µs)
Imax  [kA]

1                                       1x 25

Skúška životnosti (10/700 µs) 
       [ A ]

                                     
                                     500x 100
                                     100x 500
                                     1x 1000

Pracovný teplotný rozsah     t     [˚C] -40 … +80

Max. pripájací prierez pre pripojovacie svorky        [mm2] 4

Doporučený pripájací prierez pre pripojovacie svorky        [mm2] 2,5

Doporučený pripájací točivý moment pre pripojovacie 
svorky

      [Nm] 4,5

Max. pripájací prierez kontaktu pre  (FM)        [mm]                                              1,5

Max. prúdová zaťažiteľnosťkontaktu pre (FM)        [V/A]  250V/0,5A

Ochranná  trieda IP IP 20 (IEC 60529)

Materiál púzdra / farba Hliník/strieborná

Montáž Montážna platňa



Prepäťové ochrany
pre

dátové rozvody

EnerPro ...V-Tr
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pre

dátové rozvody

DataPro 2x1
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Obchodné zastúpenie AETRON s.r.o., Popradská 68, 04011 Košice, 
tel./fax : +421 55 6439140, E-mail : aetron@aetron.sk, www.aetron.sk

Ochrana dátových sietí DataPro-RJ45-Zw

2 stupňová ochrana proti atmosferickým výbojom a prepätiam v dátových sietiach 
s konektormi RJ45 do KAT5

Používaná pre ochranu proti prepätiam u dátových sietí s jednoduchou inštaláciou 

                                                   

 2 stupňová prepäťová ochrana, plne predzapojená 
 Ochrana proti atmosferickým výbojom a prepätiam SPD založená na 

hermeticky utesnených bleskoistkách v kombinácii s polovodičmi 

Popis :
DataPro-RJ45-Zw poskytuje spoľahlivú ochranu zariadení ako sú PC, routre a servre v dátových 
počítačových sietiach do KAT5 s veľmi rýchlou reakčnou dobou.  

2 - stupňová ochrana poskytuje hrubú ochranu zaistenú pomocou plynom plnených bleskoistiek, 
hermeticky uzavretých v keramickom púzdre s elektródami a jemnú ochranu na báze 
suppresorových diód.    

Vhodná je pre použitie proti bežným prepätiam v sieti, ale aj pre ochranu proti vplyvu z 
atmosferických prepätí. Testovaná testovacou vlnou 8/20 μs, pre impulz 5kA.

Vďaka použitiu heremeticky uzavretých bleskoistiek, táto ochrana umožní dosiahnuť veľkú mocnosť 
– kapacitu zvedenia výbojového prúdu bez použitia výfukových, otvorených iskríšť.  Použitím tohto 
zariadenia nie je potrebné projektovať žiadne odstupne vzdialenosti pre inštalácie.



Obchodné zastúpenie AETRON s.r.o., Popradská 68, 04011 Košice, 
tel./fax : +421 55 6439140, E-mail : aetron@aetron.sk, www.aetron.sk

Technické dáta:
Typ DataPro-RJ45-Zw
Aplikácie: 2 stupňová ochrana proti bleskovým výbojom a prepätiam pre personálne počítače a dátové     
siete do KAT5 pre TT1+1 napájacie vedenia

Typ DataPro-RJ45-Zw

Objednávacie číslo 240015

Nominálne napätie siete Uag [V=] 6

Ochranné napätie pri pulse 1kV/ μs Uas [V] ≤600

Priepustnosť [Mbit/s]  100
Prúdová mocnosťpri bleskovom  impulznom
výboji  (8/20µs)

ISN [kA] 5

Reakčná doba tA [ns] < 1

Konektory  RJ45

Pracovná teplota t [°C] -20 … +80

Schéma zapojenia:

Rozmery v mm  /  Diagram

28.10.2003
© 2003 by Leutron GmbH

Subject to technical modifications and 
delivery possibilities

Leutron GmbH
Overvoltage Protection
Humboldtstraße 30
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone      +49 711 / 9 47 71-0
Fax          +49 711 / 9 47 71-70
Email:       info@leutron.de
Web:         www.leutron.de
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Blesková prepäťová ochrana AntProKoax - GSM-N /230

Blesková prepäťová ochrana pre GSM koaxiálne káble antén

                         50Ω N- connector  f/m                            DC......2,5GHz                           40kA 8/20µs

      

              

 Vysoká prepäťová ochrana pre koaxiálne káble s výkonnými “N” konektormi
 Zabudované 40kA bleskoistky (GDT), ľahko vymeniteľné pre servis, bez prerušenia antény  
 Vysoko presné, celé pokryté kovom s PTFE tesneniami 
 Vonkajšie uzemňovacie pripojenie
 Širokopásmové aplikácie okolo 2,5GHz
 Možný prenos  DC napätí, napríklad diaľkové napájanie antény zosilňovača cez koaxiálny kábel.
 Maximálny výkon antény 500W pri 1,0GHz…400W pri 2GHz a prislúchajúca teplota +40°C.
 Možnosť: rôzne varianty GDT’s od 75V do 1400V k dispozícii na požiadavku 

Popis: 
Skladá sa z tieneného úplne kovom pokrytého s 50Ω N(f) a N(m) konektora a vloženej inertným plynom 
naplnenej bleskoistky (GDT) používanej ako hrubá ochrana proti blesku..
Kvôli malej kapacite GDT a excelentnej HF – charakteristiky sú zaručené.
Po niekoľkých veľmi silných vybojoch v bleskoistkách prúdom v priebehu niekoľkých sekúnd, môže byť ich 
funkčnosť oslabená. Preto sa doporučuje vymeniť bleskoistky v určitých časových periódach.

Použitie: 
AntProKoax-GSM-N bol vytvorený pre hrubú ochranu silne citlivé elektronické zosilovače GSM anténových 
systémov. Použite s GSM anténovým káblom RG 213/U (max 180W at max. 1GHz, Ø10,5mm).

Výber vhodných protibleskových ochrán s GDT
Všeobecne povedané bleskoistka by mala mať zápalné napätie čo najnižšie. Avšak, za účelom predísť 
neopodstatnenému zapáleniu bleskoistky, zápalné napätie by malo  byť aspoň dva krát vyššie ako  sa 
predpoklad ápri normálných pracovných podmienkach.

Príklad:
P = 200W; Z = 50Ω (s VSWR 1:1)

Vrcholové napätie  = Umax =   √P x Z   = 100V……odporúčené iskrištie = 2 x Umax = 200V.

Najvhodnejšia Blesková ochrana je 230V typ:  AntProKoax-GSM-N / 230



Technické dáta: 
Typ AntProKoax-GSM-N/230
Použitie:                Zariadenie na ochranu proti prepätiu pre GSM anténu -coax-kábel s 50Ω N konektormi (plug…m / jack…f)

Typ AntProKoax-GSM-N/230

Číslo tovaru 040 001

IEC test class / VDE kategórie   C2, C3, D1
založené na štandarde IEC 61643-21:2000-09; E VDE 0845 časť 3-1:1999-07

Spojenie N – konektorom  50 Ω N(f) – N(m)

max. nepretržité konštantné operačné napätie DC/AC
(50% bleskoistky s menovitým napätím)

UC [V] 115

Nominálne DC iskrištie – napätie cez bleskoistku Uas [V] 230

Prevádzkový prúd IC IC [A] < 2,5

nom. Impulzný výbojový prúd (8/20µs) isN [kA] 20

max. Impulzný výbojový prúd (8/20µs) Imax [kA] 40

Ochranná úroveň 1kV/µs a isn Uas [V] ≤ 700

Doba odozvy 1kV / µs ta [ns] < 50ns

max. kapacita antény (permanentná  HF energia pri 
VSWR = 1,1)

Pmax [W] 280

Medzný kmitočet (3dB) v 50Ω systémoch (typ) fg [MHz] DC - 2.500

Standing wav ratio (VSWR) pri 1,5GHz VSWR < 1,06

Insertion loss rate at 1,5GHz [dB < 0,1

Impedancia Z [Ω 50

Kapacita (typ)   asym. GNG / earth C [pF < 1,5

Teplota Temp [°C] -25 … +80

Ochrana acc. s IEC 60529 / EN 60529 IP 54

Uzamnenie  max. cross - section [mm 4 - 6

Thermal and Climatic Characteristics DIN IEC 60068 part 1 40 /155 / 21

Krútiaci moment [Nm 4 – 6 

Materiály:  Housing / Insulator/ Gasket CuZn39Pb3 / PTFE / Silicon

Materiál CuBe2

Kvalita povrchu:  housing / spring CuSnZn3 / Cu2Ag5

Váha [g] 150

Balenie
Individually packed in PE foil, 

with assembly instruction

Rozmery v mm:

01.03.2005 GRY
© 2005 by Leutron GmbH

Subject to technical modifications and delivery 
possibility 

Leutron GmbH 
Overvoltage Protection
Humboldtstrasse 30
D - 70771 Leinfelden - Echterdingen

Phone  +49 711 9 47 71-0
Fax     +49 711 9 47 71-70
Email: info@leutron.de
Web: www.leutron.de
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Povolené LSA pripojovacie komponenty pre použitie v JTS
Protibleskové ochrany a prepäťové ochrany pre použitie 
v telekomunikačnej a dátovej sieti na Slovensku

Prepäťové ochrany pre LSA, LSA moduly  

Material :  CobiNet GmbH,  LEUTRON GmbH

 LSA moduly CobiNet, materiál PBT s protipožiarnou odolnosťou podľa UL 94 – V0
 Držiaky dvojpólových bleskoistiek, prázdne a s bleskoistkami s Fail-safe
 Kompletované s 10kA alebo 20kA LEUTRON bleskoistkami 
 Bleskoistky, nadprúdové a kombinované ochrany LEUTRON
 Komponenty pre Slovak Telecom a.s. pre roky 2005 a 2006

Uvedené produkty: 

Prepäťové ochrany : Prepäťové ochrany pre telekomunikačné aplikácie 

LSA Pripojovacie moduly pre výstavbu sietí 
Löt-Schraubenfreie Anschlusstechnik moduly podľa IEC 352-4, Teil 4 a DIN 41 611-6-C-EL-CL.  



Zobrazenie Popis Typ
Obj. 

číslo. 

TelPro LSA Držiak bleskoistiek
prázdny držiak 2/10

pre dvojpólové bleskoistky 8x6mm 
TelPro LSA 
2/10-2E 8x6

240106

TelPro LSA Držiak s bleskoistkami
naplnený  s 20 ks bleskoistkami 

8x6mm,
230V, 10kA, 10A

TelPro LSA 
2EH230-10kA

240113

naplnený  s 20 ks bleskoistkami 
8x6mm,
230V,10kA, 10A
s tepelnou ochranou a plastovým krytom

TelPro LSA 
2EH230F-10kA

240114

naplnený  s 20 ks bleskoistkami 
8x6mm,
230V,10kA, 20A

TelPro LSA 
2EH230-20kA

240115

LSA Prepojovací modul
LSA 2/10 Prepojovací modul (šedý)

bez farebného kódu,
pre max. 10kA

Priemer vodičov:
0,4 -0,8mm, AWG 26-20

LSA 2/10-AN 240100

  LSA Rozpojovací modul
LSA Rozpojovací modul

bez farebného kódu,
pre max. 5kA

Priemer vodičov:
0,4 -0,8mm, AWG 26-20

LSA 2/10-TR 240102

Uzemňovací modul 2/38 červený
Drát : zelenožltý

LSA 2/10-ER38-
rot

240104

Uzemňovací modul 2/38 červený
Drát : červený (pre Rakúsko)

LSA 2/10-ER38-
ge/gn

240134

 Dĺžka vodiča 500mm 

 LSA 2/38 Zemniaci modul

  Plastový kryt držiaka bleskoistiek 
2/10

LSA krytka na bleskoistkové púzdro -
priesvitná,

LEUTRON LSA 
2/10 AD

240109

Závesný popisný štítok 2/10
LSA krytka na bleskoistkové púzdro -

priesvitná,
LEUTRON LSA 
2/10 KSR

240109



Zobrazenie Popis Typ
Obj. 

číslo. 
dvojpolová bleskoistka

10kA 230V 8x6mm
2EH 230 951024

dvojpolová bleskoistka10kA 350V 
8x6mm

2EH 350 951036

  2- pólová bleskoistka 

dvojpolová bleskoistka
10kA 90V 8x6mm

2EH 90 951015

2EH 230F 951026

  2-pólová bleskoistka s tepelnou och.
dvojpolová bleskoistka s Fail-safe

(tepelnou ochranou)
10kA 230V 8x6mm

DPA-LSA-1DA-
PTC

240122

DPA-LSA-1DA-180FS-PTC –
Prepäťová a   nadprúdová ochrana 

Prepäťová a nadprúdová ochrana s 
PTC 145mA 
Max 180V

Montáž :
Priamo zasunuteľný do LSA modulu
2/10 – ES

DPA-LSA-1DA-PCT kombinovaná 
protiblesková a prepäťová ochrana s 
Fail-safe, 

Prepäťová a nadprúdová ochrana s 
PTC 145mA s 3 pólovou bleskoistkou + s 
Fail-safe (tepelnou ochranou)
Max 180V DC/110V AC, PTC max 3A
10kA, 10A

Montáž :
Priamo zasunuteľný do LSA modulu
2/10 – ES

DPA-LSA-1DA-
180FS-PTC

240120

240133

  Zemniaci spoj zásuvný pre LSA 2/10
Zemniaci spoj pre LSA 2/10 LSA 2/10-ES

Príklad 



Zobrazenie Popis Typ
Obj. 

číslo. 

LSA - 10DA  Prepäťová ochrana
10 párová  prepäťová ochrana s 

bleskoistkami v kombinácii so 
Surpressordiodami
Pripojenie: Priamo na LSA modul
max. 180V DC/110V AC
bleskoistky :  10kA, 10A
Kontakt vytvaraný cez pripojovací modul 
na montážny žľab

DP10 LSA-110 240140

LSA – 10DA  Kombinovaná 
nadprúdová a prepäťová ochrana  -  
jemná

10 párová nadprúdová a prepäťová 
ochrana s bleskoistkami diódami a s PTC
PTC 145mA nadprúd
Pripojenie ie: Priamo na LSA modul
max. 180V DC/110V AC,
bleskoistky :  10kA, 10A 

DP10 LSA-PTC 
110 

240142

LSA Montážna vaňa 10x 10DA 
Výška 25

LSA Flexibilný montážny kanál, raster 25 
mm hĺbka 30 mm
Maximum pre jeden kanál 78 modulov 

 ( 780 DA )

LSA 2/10-
MV10-25/22

3025 
030/xx

XX – počet 
modulov 

Rezák na montážny žľab
Rezák na montážny žľab

(Plastový )
LSA mounting 240136

LSA 2/10 Adaptér  na DIN lištu
Kovový so šroubom  M5 

 / Bez šroubu  /
Pre upevnenie montážého žľabu na DIN 
lištu 35mm DIN

LSA – DIN 
ADAPT

240137

Príklad 



Technische Daten:
Typ LSA 2/10 Überspannungsschutzmagazine für/mit 2- und 3-Elektroden ÜsAg und 

Anschlussmodule für Einzeladerschutz (1DA), mit umfangreichem Zubehör
Anwendung Überspannungsschutz für Telekom- Daten- und Signalleitungen (MSR) einsetzbar nach dem 

Blitz-Schutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0A – 1 und höher

Die nachfolgenden technischen Anforderungen entsprechen dem Standard der Deutschen Telekom, bzw. 
übertreffen diese.

Die LSA – Anschlussmodule gestatten die Verwendung von ungeschirmten und geschirmten 2- und 
vierpaarigen Kabel

Allgemeine technische Werte:
Klimabereich in trockenen oder feuchten Räumen ohne Betauung:

 Temperaturbereich bei Lagerung.................................................................................. -40°C bis +90°C (+40°F  bis +194°F)
 Temperaturbereich bei Betrieb...................................................................................... -20°C bis +80°C (+4°F bis +176°F) 

Mechanische Werte:
 LSA Anschlussmodule, mit LSA-Kontakten für kunststoffisolierte Kupferleiter mit massiven oder verseilten und verzinnten 

Kupferadern (Litze), für Schneidklemmverbindungen (IDC...Isolation Displacement Connection) nach IEC 352-4, Teil 4 und DIN 41 
611-6-C-EL-CL

Leiterspezifikation (Leiterdurchmesser) für Anschlussmodule:
 massive Ader, bei Beschaltung mit 1 – Ader.................................................. 0,40 bis 0,80*) mm, AWG 26 bis 20
 massive Ader bei Beschaltung mit 2 Adern gleichen Durchmessers und gleichen Typs 0,40  bis  0,65mm,   AWG 26 bis 22
 Litze verzinnt bei Einfachbeschaltung............................................................................ 7x 0,12 bis 0,32mm, AWG 28 bis 20

Weitere anschließbare Litzen auf Anfrage !
 Außendurchmesser (Isolierung PVC bzw. PE).............................................................. unverdrallt  da = 0,70 bis 1,60mm
 Sonderausführung Anschlussmodule............................................................................ für da = 1,60 bis max. 2,70mm**)
 Anzahl der anschließbaren gleichen Adern je Kontaktschlitz........................................ max.  2

*) nach Beschaltung > 0,65mm nicht mehr verwendbar für kleinere Leiterdurchmesser !
**) Sonderausführung für dicker isolierte Datenleitungen lieferbar.

Wiederholbarkeit der Anschlüsse:
 bei Anschaltung von Litze oder massiven Leitern 0,40 bis 0,65mm............................... min. 200 mal
 bei Anschaltung von massiven Leitern 0,80mm............................................................. min.   50 mal

Wiederholbarkeit der Steckbarkeit bei 10DA Magazinen ohne Kontaktstörungen
 bei 2-Elektroden bzw 3-Elektroden Steckmagazinen Min.   25 mal

Werkstoffe
 Kunststoffteile.............................................................................................................. PBT
 Brennbarkeit der Kunststoffteile...........................................................................nach UL 94 V - 0
 Kontaktfeder Anschlussmodule und ÜsAg Magazine:.ondermessing 0,5µm versilbert, im Kontaktbereich > 0,5µm

Elektrische Werte Anschlussmodule (nach 4.tägiger Lagerung in konstantem Klima bei +40°C bzw 104°F und 93% rel. Feuchte 
 Isolationswiderstand................................................................. > 5x  104MΩ
 Wechselspannungsfestigkeit ................................................... 2kVeff
 Stoßspannungsfestigkeit (Wellenform 1,2/50µs)...................... 3,6kV
 zulässige Stoßstrombelastung LSA – Kontakt (8/20µs)............ Entspricht der Strombelastbarkeit der angeschlossenen Ader
 zulässige Stoßstrombelastung der Anschlussleiste (8/20µs).... 10kA (bei Leiterdurchmesser > 0,60mm
 zulässige Stoßstrombelastung der Trennleiste (8/20µs)...........   5kA

Kontaktwiderstand (Aderanschluss)
 typisch..................................................................................... 1mΩ
 garantiert................................................................................. < 2,5mΩ
 Gesamtwiderstand einschließlich Trennstelle.......................... < 10mΩ



Elektrische Werte mit LEUTRON ÜsAg bestückter Magazine, in Anschlussmodul gesteckt 

 zulässige C2 Nenn – Ableitstoßstrom Belastung IN pro Ader bei 2-Elektroden Ableiter Magazin 
***)..................

max 20kA  Form 8/20µs Ader -
Erde

 zulässige C2 Nenn – Ableitstoßstrom Belastung IN pro Ader bei 3-Elektroden Ableiter Magazin 
***)..................

max 10kA

 Impuls - Blitzstoßstromfestigkeit Form 10/350µs bei 2EL 230 (20kA 8/20µs).......................... 5kA 
 Impuls - Blitzstoßstromfestigkeit Form 10/350µs bei 3EL 230................................................. 3kA 
 Wechselstromfestigkeit nach DIN VDE 0845 Teil 5 – 1, Pkt 7.8  (2EH 230, ...F).................... 10A, 50Hz 
 Wechselstromfestigkeit nach DIN VDE 0845 Teil 5 – 1, Pkt 7.8, (2EL 230, 3EL 230..F E)..... 20A, 50Hz 
 Durchgangswiderstand je Kontaktstelle nach DIN IEC 60512-2-2-2a...................................... < 5mΩ
 Nennspannung UN..................................................................................................................................................................................... 110V
 Höchste Dauerspannung DC...Uc .......................................................................................... 180V
 Höchste Dauerspannung AC...Uc .......................................................................................... 127V
 Schutzpegel Ad-Ad bei 1kV/µs C3   Up bei 3-Elektroden Magazin mit 3EL 230 ÜsAg............. < 450V
 Schutzpegel Ad-PG bei 1kV/µs C3 Up bei 2-Elektroden Magazin m. 2EH 230 (F) ÜsAg......... < 550V
 Schutzpegel Ad-PG bei 1kV/µs C3 Up bei 3-Elektroden Magazin m. 3EL 230  ÜsAg.............. < 450V
 Ansprechzeit bei Spannungsanstieg  dV/dt 2kV/µs................................................................. < 50ns
 Spannungsfestigkeit nach DIN IEC 60512-2-4a ..................................................................... 1kV, 50Hz, 1min
 Stoßspannungsfestigkeit 10/700µs (Ader – Ader, Ader – Erde) IEC EN 60950....................... 4.000V
 Isolationswiderstand (50V; Ri) DIN VDE 0845 Teil 5-1............................................................ 10.000 MΩ
 Kapazität (Ader – Erde)  DIN VDE 0845 Teil 5-1..................................................................... < 1,5pF bei 1MHz 
 Kontaktsicherheit nach DIN IEC 60512-2-9a........................................................................... > 25 Steckungen
 Sonstige Daten für ÜsAg siehe auf den separaten Datenblättern

***) Bestückung der Magazine mit 20kA ÜsAg pro Ader ist vorteilhaft wegen wesentlich höherer Lebensdauer der ÜsAg und zur Reduzierung elektrischer 
Schäden. Jedoch sind die Anschlussleisten für max. 10kA Form 8/20µs pro Ader konzipiert, und können bei Belastung mit 2x 20kA (40kA für 1DA gegen Erde) 
beschädigt werden. 



IZOLAČNÉ ISKRIŠTIA



IZOLAČNÉ ISKRIŠTIE
TSF 100 / TSF 500

Izolované iskrištie kov / keramika
V chránenej oblasti protiblesková ochrana vyrovnávajúca potenciál.

                                                

                          
                                                                                                     

 Vysokohodnotná priemyselná keramika  
 Plnené inertným plynom, hermeticky uzavreté  
 Bez rádioaktívnych izotopov
 Vysoká priepustnosť 100kA  
 Stabilná funkcia,dlhá životnosť
 Fail – safe (samokontrola o znehodnotení)
 Extrémne nízke zapaľovacie napätie

Popis :
LEUTRON TSF 100, TSF 500  sú hermeticky uzavreté inertným plynom naplnené

izolačné iskrištia kov/keramika. Dodatočne integrované Fail – safe poskytuje dostatočnú ochranu, 
ktorá spĺňa tie najvyššie požiadavky. Pre extrémne nízke zápalné napätie je zabezpečená vyššia 
ochrana osôb.

Aplikácia:
V priamom prostredí, kde je potrebná obzvlášť vysoká ochrana proti nebezpečným 

prepätiam a zásahom blesku. Najmä nasadené ako protiblesková ochrana vyrovnávajúca 
potenciál v katodickej protikoróznej ochrane,  v stavbách prevádzky pri izolovaných častiach 
zariadení, pri uzemnených oddelených systémoch v priamom okolí.



Špecifikácia:
                                                   Typové označenie:                                                                         TSF 100                                     TSF 500
                                                   Objednávacie číslo:                                                                      487 788                                           487 801
Montážne držiaky na požiadanie

    
  Technické data:

údaje odpovedajúce : CENELEC / BTTF 62 – 2 / DIN 48810 / DIN 0845   TSF 100 TSF 500

Menovité DC napätie pri 100V/s
Uag

Vsdc

[V GS]
[V DC]

l.            100V ± 20%                            500V ± 15%

Menovité DC napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50 Hz

Uaw

Vsac

[V WS]
[V AC]

           70V ± 20%                              350V ± 15%

Rázové zapaľovacie napätie, typická 
hodnota

Uas

Vsi

1kV/µs [V GS]
             [V DC]

                650                                           950

Rázové zapaľovacie napätie, maximálna 
hodnota

Uas

Vsi

1kV/µs [V GS]
             [V DC]

                   950                                          1300

3x Impulzný prúd  Iimp (10/350µs) + 
dlhotrvajúci prúd (podľa CENELEC / BTTF 
62-2)

Iimp +

         (isb)

[kA]
[As]

[MJ/]
+ [A]/[s]/ [As]

75 kA / 38 As / 1,45 MJ/Ω
Plus 150A / 0,5s / 75 As

1x Impulzný prúd (10/350µs) + dlhotrvajúci 
prúd (podľa CENELEC / BTTF 62 – 2) max Iimp [kA] 100kA plus 200A/0,5s

20x Impulzný prúd (10/45µs) + sieťová poloos 
(podľa DIN 48810)

Iimp +

         (isb)
[kA]/[As]/[MJ/Ω] 60kA / 10 As / 0,1 MJ/Ω

10x menovitý rázový prúd (8/20µs)
     In (isn)
        (idiN)

[kA] 100kA

5x menovitý striedavý prúd 50Hz, 1s / 3min 
pauza

IwN

(idaN)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
100 / 1

1x menovitý striedavý prúd 50Hz (max)
IwN

(idaN)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
200 / 0,5

1x striedavý prúd – medzné zaťaženie 50Hz
Iwgr

(idamax)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
4.000 / 0,25

Podmienka pre zhasenie výboja v iskrišti
Vlö / Ilö

(Vex / iext)
[Veff] / [Aeff]
[Arms] / [s]

      < 70V / < 20A                              < 230V

Izolačný odpor pri 10V, 100V Ris [GΩ] > 1

Vlastná kapacita pri 1kHz C [pF]               6                                                       4
Kontrolná trieda / klimatická 
kategória,relatívna vlhkosť/spôsob ochrany

DIN IEC 60068 - 1 40/90/21, 10%....95% rh IP 67

Prevádzková teplota [˚C] - 40 ˚C…….+ 80˚ C

Pripojenia M8čap/matica……nehrdzavejúca oceľ

Netto váha / kus [g] ca. 110

Rozmery bez kábla [mm]                                         ca. ø  25 x L89 (40)

   



IZOLAČNÉ ISKRIŠTIE
TA 100 C / TA 500 C

Zaliate iskrištie, odolné voči poveternostným 
podmienkam.
Protiblesková ochrana vyrovnávajúca potenciál v 
priamom okolí.

                                                 
            

                          

 Vysokohodnotná priemyselná keramika  
 Plnené inertným plynom, hermeticky uzavreté  
 Bez rádioaktívnych izotopov
 Vysoká priepustnosť 100kA  
 Stabilná funkcia,dlhá životnosť
 Fail – safe (samokontrola o znehodnotení)
 Extrémne nízke zapaľovacie napätie
 Zaliate Polyurethanom

Popis :
LEUTRON TA100 C, TA 500 C sú hermeticky uzavreté,inertným plynom naplnené 

kov/keramika. Dodatočne integrované Fail – safe spĺňa tie najvyššie bezpečnostné nároky. Vodotesne 
zaliate Polyurethanom. Pre extrémne níyke zápalné napätie je zabezpečená vyššia ochrana osôb. 

Aplikácia:
V priamom prostredí, kde je potrebná obzvlášť vysoká ochrana proti nebezpečným 

prepätiam a zásahom blesku. Najmä nasadené ako protiblesková ochrana vyrovnávajúca potenciál 
v katodickej protikoróznej ochrane, v stavbách prevádzky pri izolovaných častiach zariadení, pri 
uzemnených oddelených systémoch v priamom okolí.



Špecifikácia:
                                                   Typové označenie:                                                                   TA 100 C                             TA 500 C
                                                   Objednávacie číslo:                                                                      487 814                                          487 827
Príslušenstvo:
Pripojovací kábel na vyžiadanie
Montážne držiaky na požiadanie (1 pár)

    
  Technické data

údaje odpovedajúce : CENELEC / BTTF 62 – 2 / DIN 48810 / DIN 0845   TA100 C TA500 C

Menovité DC napätie pri 100V/s
Uag

Vsdc

[V GS]
[V DC]

l.            100V ± 20%                            500V ± 15%

Menovité DC napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50 Hz

Uaw

Vsac

[V WS]
[V AC]

           70V ± 20%                              350V ± 15%

Rázové zapaľovacie napätie, typická 
hodnota

Uas

Vsi

1kV/µs [V GS]
             [V DC]

                650                                           950

Rázové zapaľovacie napätie, maximálna 
hodnota

Uas

Vsi

1kV/µs [V GS]
             [V DC]

                   950                                          1300

3x Impulzný prúd  Iimp (10/350µs) + 
dlhotrvajúci prúd (podľa CENELEC / BTTF 
62-2)

Iimp +

         (isb)

[kA]
[As]

[MJ/]
+ [A]/[s]/ [As]

75 kA / 38 As / 1,45 MJ/Ω
Plus 150A 0,5s / 75 As

20x Impulzný prúd (10/45µs) + sieťová poloos 
(podľa DIN 48810)

Iimp +

         (isb)
[kA]/[As]/[MJ/Ω] 60kA /10 As/0,1 MJ/Ω

10x menovitý rázový prúd (8/20µs)
     In (isn)
        (idiN)

[kA] 100

5x menovitý striedavý prúd 50Hz, 1s / 3min 
pauza

IwN

(idaN)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
100 / 1

1x menovitý striedavý prúd 50Hz (max)
IwN

(idaN)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
200 / 0,5

1x striedavý prúd – medzné zaťaženie 50Hz
Iwgr

(idamax)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
4.000 / 0,25

Podmienka pre zhasenie výboja v iskrišti
Vlö / Ilö

(Vex / iext)
[Veff] / [Aeff]
[Arms] / [s]

      < 70V / < 20A                              < 230V

Izolačný odpor pri 10V, 100V Ris [GΩ] > 1

Vlastná kapacita pri 1kHz C [pF]                9                                               7
Kontrolná trieda / klimatická 
kategória,relatívna vlhkosť/spôsob ochrany

DIN IEC 60068 - 1 40/90/21, 10%....95% rh IP 67

Prevádzková teplota [˚C] - 40 ˚C…….+ 90 ˚ C

Pripojenia M8čap/matica……nehrdzavejúca oceľ

Netto váha / kus [g] ca. 470

Rozmery bez kábla [mm]                                         ca. ø  60 x L95

Celková dĺžka s pripojením [mm] ≤ 155

   

   



An

IZOLAČNÉ ISKRIŠTIE
SGO 70QA / SGO 350QA

Vodotesne zaliate iskrištie pre uskladnenie v zemi.
Bleskoistka vyrovnávacia potenciál v priamom objekte.

                                                  

                                                                                                      

 Vysokohodnotná priemyselná keramika  
 Plnené inertným plynom, hermeticky uzavreté  
 Bez rádioaktívnych izotopov
 Vysoká priepustnosť 100kA  
 Stabilná funkcia,dlhá životnosť
 Fail – safe (samokontrola o znehodnotení)
 Zaliate Polyurethanom
 Extrémne nízke zapaľovacie napätie

Popis :
LEUTRON SGO 70 QA, SGO 350 QA  ochranné iskrištia sú hermeticky uzavreté,inertným 

plynom naplnené izolačné iskrištia kov/keramika s Polyurethánom vodotesne zaliate. Dodatočne 
integrované Fail – safe spĺňa tie najvyššie bezpečnostné nároky. Vďaka extrémne nízkemu 
zapaľovaciemu napätiu je tiež daná vylepšená ochrana osôb. 

Aplikácia:
Pri podzemnom uložení a v prírode, kde je potrebná najmä vysoká odolnosť voči vode a 

ostatným chemickým ako aj mechanickým vplyvom. Prevažne používané ako proti blesková 
ochrana – vyrovnanie potenciálu
- v stavbe prevádzky pri izolovaných častiach zariadenia
- pri katodickej protikoróznej ochrane pre potrubia uložené v zemi
- pri samostatných uzemňovacích systémoch okrem budov 



Špecifikácia:
                                                   Typové označenie:                                                                SGO 70 QA                      SGO 350 QA
                                                   Objednávacie číslo:                                                                    472 104                                       472 111

      Technické dáta
údaje odpovedajúce : CENELEC / BTTF 62 – 2 / DIN 48810 / DIN 0845   SGO 70 QA SGO 350 QA

Menovité DC napätie pri 100V/s
Uag

Vsdc

[V GS]
[V DC]

l.            100V ± 20%                            500V ± 15%

Menovité DC napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50 Hz

Uaw

Vsac

[V WS]
[V AC]

           70V ± 20%                              350V ± 15%

Rázové zapaľovacie napätie, typická 
hodnota

Uas

Vsi

1kV/µs [V GS]
             [V DC]

                650                                           950

Rázové zapaľovacie napätie, maximálna 
hodnota

Uas

Vsi

1kV/µs [V GS]
             [V DC]

                   950                                          1300

3x Impulzný prúd  Iimp (10/350µs) + 
dlhotrvajúci prúd (podľa CENELEC / BTTF 
62-2)

Iimp +

         (isb)

[kA]
[As]

[MJ/]
+ [A]/[s]/ [As]

75 kA / 38 As / 1,45 MJ/Ω
Plus 150A / 0,5s / 75 As

20x Impulzný prúd (10/45µs) + sieťová poloos 
(podľa DIN 48810)

Iimp +

         (isb)
[kA]/[As]/[MJ/Ω] 60kA /10 As/0,1 MJ/Ω

10x menovitý rázový prúd (8/20µs)
     In (isn)
        (idiN)

[kA] 100

5x menovitý striedavý prúd 50Hz, 1s / 3min 
pauza

IwN

(idaN)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
100 / 1

1x menovitý striedavý prúd 50Hz (max)
IwN

(idaN)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
200 / 0,5

1x striedavý prúd – medzné zaťaženie 50Hz
Iwgr

(idamax)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
4.000 / 0,25

Podmienka pre zhasenie výboja v iskrišti
Vlö / Ilö

(Vex / iext)
[Veff] / [Aeff]
[Arms] / [s]

      < 70V / < 20A                              < 230V

Izolačný odpor pri 10V, 100V Ris [GΩ] > 1

Vlastná kapacita pri 1kHz C [pF]                9                                                   7
Kontrolná trieda / klimatická 
kategória,relatívna vlhkosť/spôsob ochrany

DIN IEC 60068 - 1 40/90/21, 10%....95% rh IP 67

Prevádzková teplota [˚C] - 40 ˚C…….+ 80 ˚ C

Káblová prípojka ( bez koncovky ) Kábel 2m, 25mm2

Netto váha / kus [g] ca.2000

Rozmery bez kábla [mm]                                         ca. ø  70 x L340

Celková dĺžka s káblom [mm] ≤ 4340

  

      

   



IZOLAČNÉ ISKRIŠTIE
TC 100 A
TC 500 A

ATEX – om otestovaná Ex – ochranná trieda
Protiblesková ochrana vyrovnávajúca potenciál v Ex – oblasti.

                                                  

                                                       

 Vysokohodnotná priemyselná keramika  
 Plnené inertným plynom, hermeticky uzavreté  
 Bez rádioaktívnych izotopov
 Vysoká priepustnosť 100kA  
 Stabilná funkcia, dlhá životnosť
 Fail – safe (samokontrola o znehodnotení)
 Extrémne nízke zapaľovacie napätie

Popis :
LEUTRON ATEX – om otestované ochranné iskrištia typu TC100A, TC500A sú hermeticky 

uzavreté, inertným plynom naplnené izolačné iskrištia z materiálu kov/keramika. Integrované Fail –
safe spĺňa tie najvyššie bezpečnostné nároky. Prevedenie s prislúchajúcim Fail – safe.

Aplikácia:
V Ex – oblasti, kde je potrebná obzvlášť vysoká ochrana proti nebezpečným prepätiam a 

zásahom blesku. Najčastejšia aplikácia je protiblesková ochrana vyrovnávajúca potenciál v 
katodickej protikoróznej ochrane pri plynových a olejových produktovodoch, v petrochemickom 
priemysle atď. Súži taktiež k vyrovnaniu potenciálu pri oddelených uzemnených častiach 
zariadenia.
TC 500 A sa používa pri indukcii vysokého napätia.



Špecifikácia:
                                                   Typové označenie:                                                                   TC 100 A                             TC 500 A
                                                   Objednávacie číslo:                                                                      487 830                                          487 850
Príslušenstvo:
Pripojovací kábel Set*                                    K1/300               30cm                                                 495 108
Komplet s K1/300 pripojením – Set                                                                                            TC 100 A/K1/300                                TC 500 A/K1/300
* ostatné dĺžky káblov na požiadanie                                                                                              495 107                                             495 105                                                   

  Technické data

Spôsob ochrany / Atest

Nevýbušné prevedenie Ex II 2G EEx m II T3,EN 50014, EN 50028,
ASEV 93.1 2325 U

Európsky patent EP 0 603 428 B1

ZELM 02 ATEX 0095X (28.06.2002) 1. doplnenie (30.03.2004)
PTB  osvedčenie Ex-96.D.2004 U (29.01.1996)

ASEV atest 94.10 11 36 U
SEV 00.0084, skúšobné oznámenie SEV 94.1 01136.01

SK certifikát P/01463/101/1/97

údaje odpovedajúce : CENELEC / BTTF 62 – 2 / DIN 48810 / DIN 0845   TC 100 A TC 500 A

Menovité DC napätie pri 100V/s
Uag

Vsdc

[V GS]
[V DC]

l.            100V ± 20%                            500V ± 15%

Menovité DC napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50 Hz

Uaw

Vsac

[V WS]
[V AC]

           70V ± 20%                              350V ± 15%

Rázové zapaľovacie napätie, typická 
hodnota

Uas

Vsi

1kV/µs [V GS]
             [V DC]

                650                                           950

Rázové zapaľovacie napätie, maximálna 
hodnota

Uas

Vsi

1kV/µs [V GS]
             [V DC]

                   950                                          1300

3x Impulzný prúd  Iimp (10/350µs) + 
dlhotrvajúci prúd (podľa CENELEC / BTTF 
62-2)

Iimp +

         (isb)

[kA]
[As]

[MJ/]
+ [A]/[s]/ [As]

75 kA / 38 As / 1,45 MJ/Ω
Plus 150A / 0,5s / 75 As

20x Impulzný prúd (10/45µs) + sieťová poloos 
(podľa DIN 48810)

Iimp +

         (isb)
[kA]/[As]/[MJ/Ω] 60kA /10 As/0,1 MJ/Ω

10x menovitý rázový prúd (8/20µs)
     In (isn)
        (idiN)

[kA] 100

5x menovitý striedavý prúd 50Hz, 1s / 3min 
pauza

IwN

(idaN)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
100 / 1

1x menovitý striedavý prúd 50Hz (max)
IwN

(idaN)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
200 / 0,5

1x striedavý prúd – medzné zaťaženie 50Hz
Iwgr

(idamax)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
4.000 / 0,25

Podmienka pre zhasenie výboja v iskrišti
Vlö / Ilö

(Vex / iext)
[Veff] / [Aeff]
[Arms] / [s]

      < 70V / < 20A                              < 230/ < 100A

Izolačný odpor pri 10V, 100V Ris [GΩ] > 1

Vlastná kapacita pri 1kHz C [pF]                20                                                  20
Kontrolná trieda / klimatická 
kategória,relatívna vlhkosť/spôsob ochrany

DIN IEC 60068 - 1 40/90/21, 10%....95% rh IP 67

Prevádzková teplota [˚C] - 40 ˚C…….+ 90 ˚ C

Káblová prípojka ( bez koncovky ) M10 čap/matica……nehrdzavejúca oceľ

Netto váha / kus [g] ca.

Rozmery bez kábla [mm]                                         ca. 50 x 127 (160)

       

   



IZOLAČNÉ ISKRIŠTIE
SGO 70 / SGO 350

Zaliate iskrištie odolné voči poveternostným podmienkam.
Protiblesková ochrana vyrovnávajúca potenciál v priamom okolí.

                                                  

                                                                                                      

 Vysokohodnotná priemyselná keramika  
 Plnené inertným plynom, hermeticky uzavreté  
 Bez rádioaktívnych izotopov
 Vysoká priepustnosť 100kA  
 Stabilná funkcia,dlhá životnosť
 Fail – safe (samokontrola o znehodnotení)
 Extrémne nízke zapaľovacie napätie
 Zaliate Polyurethanom

Popis :
LEUTRON SGO 70, SGO 350 ochranné iskrištia sú hermeticky uzavreté,inertným plynom 

naplnené kov/keramika. Prevedenie s pripojovacím pásikom skrutkou M8. Vodotesne zaliate 
Polyurethanom. Dodatočne integrované Fail – safe spĺňa tie najvyššie bezpečnostné nároky. Pre 
extrémne nízke zápalné napätie je zabezpečená vyššia ochrana osôb.

Aplikácia:
V priamom okolí, kde je potrebná obzvlášť vysoká ochrana proti nebezpečným prepätiam a 

zásahom blesku. Najmä nasadené ako protiblesková ochrana vyrovnávajúca potenciál v katodickej 
protikoróznej ochrane, v stavbách prevádzky pri izolovaných častiach zariadení, pri uzemnených 
oddelených systémoch v priamom okolí.



Špecifikácia:
                                                   Typové označenie:                                                                   SGO 70                             SGO 350
                                                   Objednávacie číslo:                                                                      472 117                                      472 213

    
      Technické dáta

údaje odpovedajúce : CENELEC / BTTF 62 – 2 / DIN 48810 / DIN 0845   SGO 70 SGO 350

Menovité DC napätie pri 100V/s
Uag

Vsdc

[V GS]
[V DC]

l.            100V ± 20%                            500V ± 15%

Menovité DC napätie
(max. neprerušované prevádzkové napätie )  50 Hz

Uaw

Vsac

[V WS]
[V AC]

           70V ± 20%                              350V ± 15%

Rázové zapaľovacie napätie, typická 
hodnota

Uas

Vsi

1kV/µs [V GS]
             [V DC]

                650                                           950

Rázové zapaľovacie napätie, maximálna 
hodnota

Uas

Vsi

1kV/µs [V GS]
             [V DC]

                   950                                          1300

3x Impulzný prúd  Iimp (10/350µs) + 
dlhotrvajúci prúd (podľa CENELEC / BTTF 
62-2)

Iimp +

         (isb)

[kA]
[As]

[MJ/]
+ [A]/[s]/ [As]

75 kA / 38 As / 1,45 MJ/Ω
Plus 150A / 0,5s / 75 As

20x Impulzný prúd (10/45µs) + sieťová poloos 
(podľa DIN 48810)

Iimp +

         (isb)
[kA]/[As]/[MJ/Ω] 60kA /10 As/0,1 MJ/Ω

10x menovitý rázový prúd (8/20µs)
     In (isn)
        (idiN)

[kA] 100

5x menovitý striedavý prúd 50Hz, 1s / 3min 
pauza

IwN

(idaN)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
100 / 1

1x menovitý striedavý prúd 50Hz (max)
IwN

(idaN)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
200 / 0,5

1x striedavý prúd – medzné zaťaženie 50Hz
Iwgr

(idamax)
[Aeff] / [s]

[Arms]  / [s]
4.000 / 0,25

Podmienka pre zhasenie výboja v iskrišti
Vlö / Ilö

(Vex / iext)
[Veff] / [Aeff]
[Arms] / [s]

      < 70V / < 20A                              < 230V

Izolačný odpor pri 10V, 100V Ris [GΩ] > 1

Vlastná kapacita pri 1kHz C [pF]                    9                                                  7
Kontrolná trieda / klimatická 
kategória,relatívna vlhkosť/spôsob ochrany

DIN IEC 60068 - 1 40/90/21, 10%....95% rh IP 67

Prevádzková teplota [˚C] - 40 ˚C…….+ 90 ˚ C

Netto váha / kus [g] ca. 300

Rozmery bez pripojenia [mm]                                         ca. ø  50 x L88
Prevedenie s pripojovacím pásikom 
skrutkou M8

Otvor 8,5mm  poniklovaná meď 

Celková dĺžka s pripojením [mm] ≤ 115

       

   



Ochrana potrubí

PLPro



LEUTRON  PLPro-40A Ochrany potrubia

PLPro 40A je dôležitá ochrana potrubí pri použití usmerňovačov PKO proti vplyvu 
striedavého prúdu AC.
Potrubia sú často inštalované paralelne s vedením vysokého napätia alebo striedavej 
trakcie železníc. Výsledkom paralelnej inštalácie je indukovanie striedavého napätia do 
potrubia a korózia sa urýchľuje, ak je potrubie spojené so zemou pre AC vplyvom 
znefunkčnené PKO. 

Nasledovné parameter urýchľujúce tento efekt:   
1. Skraty v paralelných VN vedeniach, nárasty v sieti 
2. Vysoké bludné prúdy zapríčinené prechádzajúcimi vlakmi a rozbiehajúcimi sa 

lokomotívami najme  horách 
3. Vysoko kvalitné plastové ochrany potrubí kde malá porucha izolácie napr. 

kamením v zemi zapríčiní vyššie striedavé prúdy do malých rozmerov porúch.  

Tieto vplyvy delíme na dlhodobé a krátkodobé .

Dlhodobé vplyvy
- Indukcia prúdmi z VN vední a železničnej trakcie 
- Kompenzačný prúd ktorý tečie krátkodobými skratmi do zeme. V trojfázovej sieti s 

hviezdicovým zapojením je uzemnený stred hviezdice. V Nemecku z dôvodu 
bezpečnosti toto napätie nesmie byť vyššie ako 65V.  
Táto hodnota môže byť rozličná v iných krajinách. 

Krátkodobé vplyvy
- Skrat do zeme v trojfázovej sieti s nízkym Ohmickým uzemnením uzemnenej 

hviezdice. Pretekajúci prúd je odpojený do 0,5s. Dotykové napätie musí byť menšie 
ako 1000V.   

- Bludné prúdy od prechádzajúcich a rozbiehajúcich sa vlakov.



Na elimináciu týchto efektov metalické potrubie musí byť prepojené k uzemniacemu 
systému, ale to nie je možné ak sa používa katodická ochrana PKO.  
Funkcia PKO by bola redukovaná alebo eliminovaná a korózia bude pokračovať.  
Zvodový detekčný signál bude indikovať zvod v mieste zemnenia. 

K vyriešeniu tohto problému je použitý špeciálny ochranný systém prepájajúci potrubie 
a uzemnenie, ktorý nechá pretiecť striedavý prúd AC  a zablokuje jednosmerný DC z 
katodickej ochrany PKO na udržanie funkcií PKO. 

Patentovaný PLPro obvod je bezúdržbové zariadenie ktoré neobsahuje nebezpečné 
tekutiny a je ochránené proti výbojom z atmosferických bleskov a bludným prúdom v 
zemi. 
Zariadenie ochraňuje systém kontinuálne proti vplyvom z pozitívných elektrochemických 
procesov. 

Patentovaná PLPro ochrana pozostáva zo 6 častí : 

- Hrubá ochrana proti priamym úderom blesku pomocou hermeticky uzavretej 
inertným plynom plnenej bleskoistky s extrémne nízkym zápalným napätím 

- Jemná ochrana AC časti Bipolarnými Supressor – Diodami 
- AC – ochranná časť pozostávajúca zo špeciálných kondenzátorov navrhnutých pre 

dĺhú životnosť a LC filtra 
- Odpor pre vybitie kondenzátorov  
- HF – filter na blokovanie HF signálu systémov pre vyhľadávanie zvodových prúdov 
- Prúdový transformátor  a svorky pre meranie AC prúdov ktoré tečú do zeme 

Kompletná PLPro 40A ochrana je umiestnená v krabici s krytím IP65. Striedavý prúd do 
40A je zvedený do zeme bez ovplyvňovania jednosmerného ochranného prúdu z PKO 
ochrany alebo 10kHz signálu na vyhľadávanie zvodových prúdov. 

Hrubá ochrana je bleskoistka s inertným plynom plnená bleskoistka – hermeticky uzavreté 
iskrište, pre 100kA  10/350µs priameho úderu bleskom s extrémne nízkym zápalným 
napätím <100V  !

Pre špeciálne aplikácie je k dispozícii aj novo-vyvinutá bleskoistka s 500V zápalným 
napätím. 

Pre jemnú ochranu je použitá vysokovýkonná bidirectionálna dióda.

Hrubá a jemná ochrana sú optimálne vyladené kombináciou RLC prvkov.  

PLPro 
- Eliminuje bezpečne indukované striedavé AC napätia na potrubiach pri VN 

vedeniach, AC železničnej trakcii a skratoch o zeme 
- Je to zariadenie BEZÚDRŽBOVÉ 
- Je priateľské k nášmu životnému prostrediu nakoľko neobsahuje žiadne 

nebezpečné tekutiny 
- Nahrádza Kirk – polarization cell. 
- Pri väčších prúdoch ako 40A môže byť zapojených viac PLPro paralelne 

AC striedavý prúd môže byť kontrolovaný analógovým mearcím systémom alebo diaľkovo 



Princíp funkcie 

Figure:
1- AC – current protection unit PLPro
2- Terminal (8mm stainless steel) to pipeline
3- Terminal (8mm stainless steel) to grounder
4- R/L/C - filter
5- Power capacitance
6- Isolating Spark Gap
7- Bidirectional surge protection Diode 
8- Discharge resistance 

Princíp funkcie popis :
Pri atmosferickom výboji prúd tečie cez ochrannú diódu Dióde (7). Na indukčnej cievke v 
kombinácii s LC (4) vznikne napätie U  podľa U = L* dl/dt.
Pretože ochranná dióda (7) je navrhnutá takým spôsobom aby kondenzátory (5) nemohli 
byť zničené. 
Akonáhle napätie dosiahne úroveň UL + UD  t.j. na zapálenie bleskoistky naštartuje 
ochrana bleskoistkou 100kA 

UL........pokles napätia na cievke z LC - kombinácie  (4), 
UD........pokles napätia na ochrannej dióde (7)

Prúd z blesku je zvedený do zeme bez zničenia LC kombinácie (4), alebo zničenia 
kondenzátorov (5), či diódy (7). Sú spoľahlivo chránené nízkonapäťovou bleskoistkou 

Striadavý AC prúd indukovaný na potrubí je zvedený kondenzátormi ako skrat. 
Z dôvodu bezpečnosti kondenzátor (5) je vybíjaný cez Ohmic vybíjací odpor (8), na 
predchádzanie nepríjemného pocitu pri dotyku.



Technical Data of PLPro-40A:

Schéma zapojenia:



Porovnanie Kirk-polarization cell   a   PLPro-40A: 

Závery 

Užívateľ  PLPro dostáva AC ochranné zariadenie pre katodické ochranné 
systémy za nízku cenu, s jednoduchou účinnou konštrukciou , spoľahlivou a 
garantujúcou optimálne bezúdržbovou funkciou bez servisných nákladov. 
Prekontroluje sa len opticky pri pravidelných kontrolách PKO systémov. 
PLPRO neobsahuje nebezpečné tekutiny, môže byť inštalované za bežných 
podmienok nakoľko je chránené pred bleskami. 

Špeciálne prevedenie s ATEX certifikovanou bleskoistkou – iskrišťom pre
inštaláciu v explozívne nebezpečných zónach je tiež na požiadanie možné, 
ako aj prevedenie s 500V iskrišťom ak zápalné napätie 100V je nežiadúce, 
ak sú indukované napätia väčšie ako 100V. 



Meracie prístroje
pre

prepäťové ochrany

H35, H45



Bleskoistky

Ø 8x6mm

90V–600V 
20kA

2EL...



Bleskoistky

Ø 8x10mm

90V–350V 
10kA

3EHT...





Blesková a prepäťová ochrana 
DataPro

DP 2x1-RLC /50V-Tr

Pre ochranu meracích obvodov katodickej ochrany PKO systémov

                                                         

 Výkonné zariadenie pre ochranu pred prepätím a bleskom (SPD)  
 Hrubá a jemná ochrana s bleskoistkami GDT + vysokovýkonými 

Supressordiodami
 Dlhá životnosť a spoľahlivosť 
 Bez zvodového prúdu ! 
 Vysoký výkon a malé rozmery - 17,5mm (1TE) púzdro pre DIN lištu 35 mm 

Popis

DP 2x1-RLC/50V-Tr pozostáva z hrubej ochrany proti bleskom pozostávajúce z 3 výkonných bleskoistiek  
a jemnej ochrany špeciálnými vysokovýkonnými Supresorovými diódami. Jedna jednotka chráni dve 
vedenia. Ochranný obvod je zapúzdrený do púzdra pre montáž na 35mm DIN lištu.  
Chránená a nechránená strana je prísne oddelená do dolnej a hornej časti aby sa predišlo vplyvu 
indukcie. Priestranné tuhé svorky pre prípoj vodičov univerzálnymi šroubami pre bezpečné a spoľahlivé 
pripojenie . 

Aplikácie
“DataPro” typ DP 2x1-RLC/50V-Tr je navrhnutý pre ochranu veľmi senzitívnej elektroniky, umiestnenej 
nankoncoch káblov pre spracovanie dát a meracích systémov blízko chráneného zariadenia. Taktiž je 
používané pre ochranu riadiacich a regulačných systémov. 
Používa sa na ochranu pred leskom a prepätím meracíích obvodov a pre ochranu meacieho obvodu  na 
DC strane katodickej ochrany usmerňovačov PKO 

Chráni ľudí a hodnoty  



Technické dáta:
Typ DataPro  DP 2x1-RLC/50V-Tr
Aplikácia Blesková a prepäťová ochrana pre Dátové a signálne vedenia do 50V DC
Pozor :
Prevedenie pre G-lištu na požiadanie (DataPro 2x1-RLC/50V-G-Tr…Art. No. 29 50 00).

Type DP 2x1-RLC/50V-Tr 

Objednávacie číslo 28 70 50

Max. DC operačné napätie Umax  (Uo) [V=] 50

Max dovolený pracovný prúd Imax  (Io) [mA] 100

Ochranná úroveň pri  1kV/µs (1p-2p)v Up [V] ≤ 60

Ochranná úroveň pri 1kV/µs (1p,2p - PE)v Up [V] ≤ 650

Reakčná doba pri 1kV/µs (1p-2p) / (1, 2-PE) t [ns] 2 / 25

Nom. impulzný výbojový prúd  (8/20µs)
Max imp. výbojový prúd (8/20µs)

isn

Isgr (Iimp)
[kA]
[kA]

20
30

Impulzný výbojový prúd (10/350µs) Iimp [kA] 5 (2,5As)

Nominálny AC výbojový prúd pri 50Hz I50 20 (5x1s, 50Hz, 3min. interval)

Service life (500x 10/700µs) [A] 200

Pracovný teplotný rozsah [°C] -40 ... +80

Max. krížový šroub pre pripojenie (1,2 and PE) [mm2] Pevné, priestranné 2,5 /  lankový drát 1,5 s návlačkou 

Zapúzdrenie / farba Polycarbonát  (halogen free) UL 94-V0 / žltý

Tesniaci komponent Polyurethane

Ochranná kategória – krytie  IEC / EN 60529 IP 20

Montáž 35 mm DIN rail  (EN 50 022)

Dimensions in mm                                                         Scheme:

                      
                                                                                                                

DP 2x1-RLC/50V-Tr
20.04.2005
© 2005 by Leutron GmbH

Subject to modification in terms of technical 
data and delivery form

Leutron GmbH
Overvoltage Protection
Humboldtstraße 30
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone    +49 711 / 9 47 71-0
Fax         +49 711 / 9 47 71-70
Email:       info@leutron.de
Web:         www.leutron.de

Housing dimensions 1TE, DIN 43880

Leakage current free protection circuit: 



Blesková a prepäťová ochrana
EnerPro

EP CV 2P 65V/63A (/FM)

Pre ochranu 30V DC / 36V AC vedení do hodnoty istena 63A

                                                                            

 Výkonné zariadenie pre ochranu pred prepätím (SPD) pre nízke napatia 
 Prepäťová ochrana s varistorom a plynom plneným iskrišťom  
 Dlhá životnosť a spoľahlivosť 
 Bez zvodového prúdu ! čím predchádza korózii zemnení a prehrievaniu 

prepäťovej ochrany SPD. 
 Kvalitné púzdro s úchytom pre montáž na DIN lištu 
 Multifunkčné, pevné svorky pre pripojenie vodičov a vedení a bus-bar 
 Spoľahlivá funkčná kontrola LED zelenou diódou (červená - porucha)
 Tepelný signálny kontakt pre diaľkovú kontrolu /FM (voliteľné), so 

zasúvateľným  terminálom pre vedenia 

Popis
“EnerPro” typ EP CV 2P 65V/63A /FM je osadený s termálnym ochranným spínačom, ktorý zareaguje 

akonáhle varistor prekročí menovitú hodnota zvodového prúdu z dôvodu prepätia. V tomto prípade SPD 
je jednoducho odpojené od prípojného vedenia (nezapríčiní znefunkčnenie chráneného zariadenia), 
zelený indikátor LED zhasne o voliteľný kontakt pre diaľkovú indikácu /FM otvorí. 
To poskytuje veľkú výhodu pre bezpečnú kontrolu zariadení, nakoľko LED dióda signalizuje ihneď  či  
vedenie k prepäťovej ochrane SPD alebo k zemneniu je prerušené. Mechanický indikátor to nie je 
schopný indikovať !
Pre rozmerné … … terminály je zariadenie odolné aj  proti veľkým prúdom.
Jedna jednotka ochráni dva vodiče. Ochranné obvody sú umiestnené v kompaktnom púzdre pre 35mm 
DIN lištu s multifunkčnými terminálmi pre vedenia a bus-bar pripojenie.

Aplikácie
 “EnerPro” typ EP CV 2P 65V/63A /FM sa najviac využíva ako protibleskové a prepäťové zariadenie pre 
AC alebo DC vedenia elektrických zariadení a pre ochranu sekundárnej strany usmerňovačov katodickej 
ochrany PKO systémov. 

Chráni ľudí a hodnoty  

Detail:
Zasúvateľný kontakt pre 
diaľkovú kontrolu FM 



Technické dáta:
Typ:    EnerPro  EP CV 2P 65V/63A (/FM)
Aplikácia: Prepäťová ochrana pre  30V DC / 36V AC, prúd vo vedení do 63A istenia
Upozornenie:   prevedenie pre mocnosť prúdu a istenia do 100A a 3polové a 4-polové ako aj iné 
napätia dodávané na požiadanie.

Typ EP CV 2P 65V/63A 
EP CV 2P 65V/63A 

/FM

Objednávacie číslo 38 20 80 38 20 83
Nominálne DC napätie
Nominálne AC napätie

Un
[V=]
[V~]

30
36

Max. DC operačné napätie
Max. AC peračné napätie

Umax
[V=]
[V~]

65
45

Max. dovolené predistenie I [A] 63 A gL

Ochranná úroveň pri 1kV/µs (1-PE,  2-PE)v Up [V] ≤ 550

Reakčná doba t [ns] 50

Nom. impulzný výbojový prúd  (8/20µs)
Max imp. Výbojový prúd (8/20µs)

isn

Imax

[kA]
[kA]

20
40

Impulzný výbojový prúd (10/350µs) Iimp [kA 5 (2,5As)

Pracovný teplotný rozsah [°C] -40 ... +80

Max. krížový šroub pre pripojenie (1,2 and PE) [mm2] Žila  50  / Lankový drát 1,5 s návlačkou 35

Zapúzdrenie / farba Polycarbonát (halogen free) UL 94-V0 / žltá

Tesniaci komponent Polyurethane

Ochranná kategória – krytie  IEC / EN 60529 IP 20

Montáž 35 mm DIN rail  (EN 50 022)

Rozmery v mm                                                         Schéma:

EP CV 2P 65V/40A (/FM)
21.04.2005
© 2005 by Leutron GmbH

Subject to modification in terms of technical 
data and delivery form

Leutron GmbH
Overvoltage Protection
Humboldtstraße 30
D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Phone    +49 711 / 9 47 71-0
Fax         +49 711 / 9 47 71-70
Email:       info@leutron.de
Web:         www.leutron.de

Rozmer púzdra 2TE, DIN 43880

Pozor: Pk = FM

Ochranný obvod bez zvodového prúdu 

(Pk) FM

Funkčná kontrolná 
zelená  LED
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