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TBS
Systémy ochrany pfied transientními jevy
a blesky
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Systémy Kvalita

OBO ví, co potfiebují profesionálové: dokonalá fie‰ení pro

v‰echny oblasti elektroinstalací. Snadno pouÏitelné, prak-

tické v˘robky pro rychlou a nekomplikovanou montáÏ.

K tomu rozsáhl˘ program ‰kolení a kompetentní horkou

linku OBO pro radu a pomoc pfii fie‰ení problémÛ pfiímo

na pracovi‰ti. OBO – znaãka s pfiím˘m spojením

k zákazníkovi.

S OBO pracují profesionálové.

Vést proud, pfiená‰et data, fiídit energii – s kompletním

programem více neÏ 30 000 poloÏek nabízí OBO snad-

no pouÏitelné v˘robky a praktická fie‰ení pro pro-

fesionální datovou a silovou infrastrukturu v elektroins-

talacích. A pro v‰echny, kdo pracují s kvalitními v˘robky

OBO je samozfiejmé, Ïe jedno zapadá do druhého. Roz-

manitost na jedné stranû a komplexní my‰lení na stranû

druhé jsou pro nás jako v˘robce systémÛ samozfiejmostí.

� Kompletní program pro v‰echny oblasti 

elektroinstalací
� Více neÏ 30 000 poloÏek v sedmi skupinách v˘robkÛ
� Neustálá péãe o v˘robky a jejich dal‰í v˘voj
� Vlastní v˘voj a vlastní v˘roba

Profesionálové potfiebují kvalitu. I v tomto ohledu je

vám znaãka OBO k dispozici se v‰emi sv˘mi v˘robky

a sluÏbami:

� Certifikace systému jakosti podle EN ISO 9001:2000
� Ovûfiené materiály a kvalita v˘roby
� RÛzné národní i mezinárodní zku‰ební znaãky 

a atesty: znaãka EZÚ a VDE, schválení UL
� Aktivní úãast v národních i mezinárodních normo-

tvorn˘ch grémiích
� Perfektní logistická fie‰ení v oblasti balení a pfiepravy
� V‰echny v˘robky uvedené v tomto katalogu nesou 

evropskou znaãku shody CE. Ta platí také pro 

ve‰keré normalizované díly, jako ‰rouby a matice 

pouÏité v této skupinû v˘robkÛ.
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Profesionální ochrana pfied bleskem  a ostatními druhy transientního pfiepûtí pfiedstavuje znaãnû „horké“

téma. Tímto katalogem bychom Vám rádi poskytli k celé této komplexní problematice fundované infor-

mace a krok za krokem ukázali cestu ke správnému fie‰ení bezpeãné ochrany pfied bleskem a pfiepû-

tím. K tomu slouÏí dále uvedené teoretické základy i fiada praktick˘ch pfiíkladÛ. Kromû toho bychom Vás

chtûli pozvat. VyuÏijte na‰i rozsáhlou nabídku semináfiÛ! Aktuální termíny se dozvíte prostfiednictvím na‰í

technické hotline a na internetové adrese www.obo.cz. 

Vá‰ OBO team TBS

Dostupnost Rada i skutek

Firma OBO BETTERMANN je pfiítomna ve více neÏ 50

zemích se sv˘mi dcefiin˘mi spoleãnostmi, regionálními

kanceláfiemi a zastoupeními. V‰echny kanceláfie se starají

o to, aby firma OBO byla stále rychleji, blíÏ a lépe k dispo-

zici zákazníkÛm.

V âeské a Slovenské republice volejte

U OBO máte k dispozici odborné pracovníky, ktefií vám

pomohou radou i skutkem pfii fie‰ení individuálních prob-

lémÛ i s aplikaãními tipy, stejnû jako s praktick˘mi semi-

náfii ve ‰kolicím centru a v regionálních kanceláfiích OBO.

Telefon na technickou hotline

323 610 111
Fax na technickou hotline

323 610 120
E-mail na technickou hotline

info@obo.cz
Telefon pro přijímání objednávek

323 610 112 (151) 
Fax pro přijímání objednávek

323 610 121 
E-mail pro přijímání objednávek

info@obo.cz
Internet

www.obo.cz

Bratislava

Modletice 323 610 111

Brno 548 213 454-56

Ostrava 596 639 737-39

444 55 627-9

1TBS
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2 TBS

OBO Přehled systémů ochrany před transientními jevy a blesky

JiÏ více neÏ 80 let nabízí spoleãnost OBO Bettermann
komponenty pro profesionální realizaci ochran pfied
údery blesku. Z prvních instalaãních prvkÛ se stal
bûhem let kompletní program pro ochranu pfied
bleskem, odpovídající souãasn˘m normám z této
oblasti. S pfiíchodem elektrotechniky do domácností,
kanceláfií a prÛmyslov˘ch podnikÛ vzrostla potfieba
vnitfiní ochrany pfied bleskem. Spoleãnost OBO
reagovala rychle: Systémy ochrany pfied pfiepûtím
chránící elektrické pfiístroje patfií k v˘robnímu programu

jiÏ od konce 70. let. Dnes nabízí OBO kompletní paletu
v˘robkÛ v následujících oblastech:

Systémy ochrany před přepětím

Systémy vyrovnání potenciálů

Systémy ochrany před úderem blesku

Uzemňovací systémy

4
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2

3

3
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1

1

1

1
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4  TBS

Malá příčina, velké následky:
Škody z přepětí.

Jaké následky mají škody od
přepětí pro náš každodenní
život?
Nejdfiíve jsou vidût zniãené elektric-
ké pfiístroje. V domácnostech jsou
to zejména:
� televizory a videorekordéry
� telefonní pfiístroje
� poãítaãe, hudební zafiízení
� kuchyÀské pfiístroje
� monitorovací systémy
� systémy ohla‰ování poÏárÛ

Poruchy tûchto pfiístrojÛ jsou samo-
zfiejmû spojeny s velk˘mi náklady.

Jak je to ale se ztrátov˘mi ãasy a nás-
ledn˘mi ‰kodami u
� poãítaãÛ (ztráta dat)
� topidel, zafiízení pro ohfiev teplé 

vody
� v˘tahÛ, pohonÛ garáÏov˘ch vrat 

a Ïaluzií
� spu‰tûní, pfiíp. zniãení hlásiãÛ 

poÏáru ãi vloupání (náklady na 
fale‰n˘ poplach)?

Toto je Ïivotnû dÛleÏité téma právû
u administrativních budov, protoÏe:
� mÛÏe b˘t ve va‰em podniku 

bezproblémovû fiízen provoz dál 
bez centrálního poãítaãe nebo 
serveru?

� byla v‰echna dÛleÏitá data vãas 
zálohována?    

Rostoucí škody 
Z aktuálních statistik a odhadÛ poji-
‰Èoven poskytujících majetkové poji-
‰tûní vypl˘vá, Ïe v˘‰e ‰kod od pfie-
pûtí, bez následn˘ch nákladÛ a ná-
kladÛ vznikl˘ch z vynuceného pfie-
ru‰ení ãinnosti, nabyla kvÛli stou-
pající závislosti na elektronick˘ch
„pomocnících" hroziv˘ch rozmûrÛ.
Není proto divu, Ïe majetkové po-
ji‰Èovny stále ãastûji sledují ‰kodní
pfiípady a pfiedepisují zafiízení na
ochranu pfied pfiepûtím. Informace
o ochrann˘ch opatfieních z pohledu
poji‰Èoven lze najít napfi. ve smûrnici
VDS 2010.

Na‰e závislost na elektrick˘ch a elek-
tronick˘ch pfiístrojích stále narÛstá,
aÈ jde o podniky nebo soukromé
domácnosti. Datové sítû v podni-
cích, ve speciálních zafiízeních jako
jsou nemocnice nebo poÏární sbory,
jsou Ïivotnû dÛleÏité tepny pro dnes
jiÏ nepostradatelnou v˘mûnu infor-
mací v reálném ãase. 

Citlivé soubory dat, napfi. z bankov-
ních ústavÛ nebo vydavatelství, pot-
fiebují bezpeãnû fungující pfienosové
kanály.
Latentní ohroÏení tûchto zafiízení pfii-
tom nepfiedstavuje pouze pfiím˘ úder
blesku. Podstatnû ãastûji jsou dne‰-
ní elektroniãtí pomocníci po‰kozová-
ni pfiepûtím, vznikajícím v dÛsledku

vzdálen˘ch bleskov˘ch v˘bojÛ ne-
bo spínacími procesy ve velk˘ch
elektrick˘ch zafiízeních. V‰echny tyto
napûÈové ‰piãky mohou pfiitom
proniknout do budovy nejrÛznûj‰ími
druhy elektricky vodiv˘ch spojení
a zpÛsobit tam velmi závaÏné ‰kody.

Úder blesku do historické radnice ve Worpswede. 

Vzniklá škoda: cca. 1,7 mil €.

Požár obytného domu po zásahu bleskem.
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5TBS

Početní příklad z praxe:

Kvûten 2004: Pfii boufice udefiil jeden blesk ze 167
registrovan˘ch bleskov˘ch v˘bojÛ do stfiechy skladové
haly. V blízkém okolí (1 km) se nachází administrativní
budova. Vlivem vzájemného propojení obou objektÛ da-
tov˘m vedením a kabelem elektrického napájení byly do
administrativní budovy zavleãeny dílãí bleskové proudy.

Bilance:

25 PC zniãeno 12.500,- €
1 server ãásteãnû zniãen 8.000,- €
telefonické zafiízení (oprava) 1.400,- €
4 telefony / fax 600,- €
Náklady na obnovení dat 4.000,- €

Mezisouãet vznikl˘ch ‰kod 26.500,- €
2 dny bez telefonického spojení ?? €
2 dny v˘padek ve v˘robû ?? €

Náklady na komplexní koncepci 
ochrany pfied pfiepûtím OBO
s pûtiletou zárukou cca. 5.000,- €

Boufie 0,8 %

Pfiepûtím zniãená základní deska PC

Jiné 26,8 %

Nedbalost 22,7 %

Voda 5,2 % PoÏár 4,9 %

KrádeÏ 7 %

Přepětí 31,7 %

Škodní případy pojistitele elektroniky
Anal˘za cca 9000 ‰kodních událostí:
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6 TBS

Jak vzniká přepětí?

Transientní pfiepûtí: Nejvût‰í napû-
Èové ‰piãky v nízkonapûÈové spotfie-
bitelské síti pocházejí od bleskov˘ch
v˘bojÛ. Vysoká energie bleskového
pfiepûtí pfii pfiímém zásahu do vnûj-
‰ího ochranného zafiízení nebo do

venkovního nízkonapûÈového vede-
ní má za následek, není-li instalován
systém vnitfiní ochrany pfied bles-
kem a pfiepûtím, zpravidla úplné sel-
hání napojen˘ch spotfiebiãÛ a po‰-
kození izolace. Nûkolikanásobku

jmenovitého provozního napûtí v‰ak
mohou dosáhnout také napûÈové
‰piãky indukované v instalacích
budov  a energetick˘ch nebo dato-
v˘ch pfiívodních vedeních. TotéÏ
platí o spínacím pfiepûtí, které v‰ak

JestliÏe blesk udefií pfiímo do ochranného zafiízení nebo
do stfie‰ních zafiízení uzemnûn˘ch tak, aby svádûla
proud blesku (napfi. stfie‰ní anténa), mÛÏe b˘t energie
blesku bezpeãnû svedena na spoleãn˘ uzemÀovací
potenciál. Samotné zafiízení na ochranu pfied bleskem
v‰ak je‰tû nic nezajistí.  Díky nenulové  impedanci uze-
mnûní se v okamÏiku zv˘‰í potenciál celého uzemÀo-

vacího systému budovy. Toto zv˘‰ení potenciálu zpÛsobí
rozdûlení proudu blesku do uzemÀovacího zafiízení
budovy a elektrick˘ch systémÛ se silov˘mi a datov˘mi
kabely napojen˘mi na sousední zemnicí systémy (sou-
sední budovy, vn/nn transformátor).

Hodnota ohroÏení: aÏ 200 kA (10/350)

Přímý úder blesku do budovy

Pfii pfiímém úderu blesku do venkovního vedení nízkého
napûtí nebo datového kabelu se mohou do napojen˘ch
budov dostat vysoké dílãí bleskové proudy. Pfiepûtí
ohroÏuje v˘znamnû pfiedev‰ím elektrická zafiízení budov

na konci venkovního vedení nízkého napûtí.

Hodnota ohroÏení: aÏ 100 kA (10/350)

Přímý úder blesku do nadzemního nízkonapěťového vedení
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7TBS

nevyvolává tak vysoké napûÈové
‰piãky jako bleskové v˘boje. Zato
se v‰ak vyskytuje podstatnû ãastûji
a mÛÏe zpÛsobit okamÏit˘ v˘padek
zafiízení. Zpravidla je pfiepûtí ze spí-
nacích procesÛ dvoj- aÏ trojnásob-

kem provozního napûtí, av‰ak pfie-
pûtí od blesku mÛÏe dosáhnout aÏ
20ti násobku jmenovitého napûtí
a mÛÏe pfiená‰et velké mnoÏství ener-
gie. âasto dochází také k v˘padkÛm
s ãasov˘m zpoÏdûním, protoÏe

stárnutí komponent vyvolané men‰ími
transientními jevy po‰kozuje elek-
troniku dotãen˘ch pfiístrojÛ postupnû.
Podle pfiesné pfiíãiny, resp. místa
úderu bleskového v˘boje jsou zapo-
tfiebí rozdílná ochranná opatfiení:

až 2 km

I v pfiípadû, Ïe jiÏ byla uãinûna ochranná opatfiení proti
úderu blesku a pfiepûtí, vznikají pfii blízkém úderu blesku
silná magnetická pole. Ty indukují vysoké napûÈové ‰piã-
ky do kabelov˘ch systémÛ. Znaãné ‰kody mohou vzni-

kat díky induktivním nebo kapacitním vazbám aÏ do vzdá-
lenosti 2 km.

ÚroveÀ ohroÏení: nûkolik kA (8/20)

Přenos přepětí v důsledku blízkého nebo vzdáleného úderu blesku

Pfiepûtí ze spínacích procesÛ vzniká spínáním, nebo od-
pínáním induktivní a kapacitní zátûÏe, stejnû jako rych-
l˘m pfieru‰ením zkratov˘ch proudÛ. Zvlá‰tû odpojování
v˘robních zafiízení, osvûtlovacích systémÛ, nebo trans-

formátorÛ zpÛsobuje v blízk˘ch elektrick˘ch pfiístrojích
znaãné ‰kody.

ÚroveÀ ohroÏení: nûkolik kA (8/20)

Spínací přepětí v nízkonapěťovém systému
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8 TBS

Postupné snižování přepětí zónami bleskové ochrany

Koncepce zón bleskové ochrany
popsaná v mezinárodní normû IEC
61312-1 resp. IEC 62305-4 (DIN V
VDE V 0185, ãást 4) jiÏ dostateãnû
prokázala svÛj smysl  i úãinnost. Je-
jím základem je princip postupného
sniÏování pfiepûtí na bezpeãnou
úroveÀ je‰tû pfiedtím, neÏ dosáhne
koncového pfiístroje a mÛÏe v nûm
zpÛsobit ‰kody. Aby toho mohlo b˘t
dosaÏeno, je celá energetická síÈ
budovy rozdûlena do zón bleskové
ochrany (LPZ = Lightning Protection
Zone). Na kaÏdém pfiechodu z jedné
zóny do druhé je z dÛvodu vyrovná-

ní potenciálÛ instalován svodiã pfie-
pûtí, a to odstupÀovanû, v závislosti
na poÏadované tfiídû poÏadavkÛ.

Koncepce s mnoha výhodami
Zásadní pfiednosti této koncepce:
� Minimalizace pfienosu pfiepûtí do 

jin˘ch systémÛ vedení svádûním 
energeticky objemn˘ch a nebez-
peãn˘ch bleskov˘ch proudÛ 
pfiímo v místû vstupu vedení do 
budovy.

� Eliminace poruch v dÛsledku 
pÛsobení magnetick˘ch polí.

� Ekonomická a dobfie 
realizovatelná individuální 
koncepce ochrany pro 
novostavby, dostavby
i rekonstrukce budov.

LPZ 0A

LPZ 0B

LPZ 1

LPZ 2

LPZ 3
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Ochranné pfiístroje OBO proti
pfiepûtí jsou rozdûleny v souladu
s EN 61643-11 do tfií skupin - tfiída
1, tfiída 2 a tfiída 3 (dfiíve B, C a D).
Uvedená norma stanovuje konstruk-
ãní smûrnice, poÏadavky a zkou‰ky
ochrann˘ch zafiízení pfied pfiepûtím,
které se pouÏívají ve stfiídav˘ch sítích
o jmenovitém napûtí do 1000 V

a jmenovitém kmitoãtu mezi 50 aÏ
60 Hz. PouÏité rozdûlení umoÏÀuje
v˘bûr svodiãÛ podle nejrÛznûj‰ích
poÏadavkÛ na místo pouÏití, úroveÀ
ochrany i proudovou zatíÏitelnost.
Pfiehled klasifikace tûchto pfiístrojÛ
ve vztahu k platn˘m zku‰ebním
normám IEC, EN a VDE lze najít ta-
ké v tabulce na této stranû. Ta po-

dává souãasnû vysvûtlení, které
ochranné pfiístroje OBO proti pfiepûtí
a s jakou funkcí se instalují do ener-
getické napájecí sítû.

LPZ 0 A
Nechránûná oblast mimo budovu. Pfiím˘ úãinek blesku, bez odru‰ení proti 
elektromagnetick˘m ru‰iv˘m impulsÛm LEMP (Lightning Elekctromagnetic Pulse).

LPZ 0 B
Oblast chránûná vnûj‰ím ochrann˘m zafiízením pfied bleskem.     
Bez odru‰ení proti LEMP.

Přechod mezi zónami
LPZ 0 B © LPZ 1

Ochranné zafiízení pro úãely vyrovnání potenciálÛ v ochranû pfied bleskem 
podle IEC 62 305-3 pfii pfiím˘ch nebo blízk˘ch úderech blesku.

© Pfiístroje: typ 1 (Class I, tfiída poÏadavkÛ B), 
napfi. MC 50-B VDE

© Max. úroveÀ ochrany podle normy: 4 KV
© Instalace v hlavním rozvodu /v místû vstupu do budovy
© od str. 24

LPZ 1
Oblast uvnitfi budovy.
MoÏnost v˘skytu dílãích bleskov˘ch energií.

Přechod mezi zónami
LPZ 1 © LPZ 2

Ochranné zafiízení pro úãely ochrany pfied pfiepûtím podle âSN 33 2000-4-443 
pfii pfiepûtích pfiicházejících prostfiednictvím napájecí sítû v dÛsledku vzdálen˘ch 
úderÛ blesku nebo spínacích operací.

© Pfiístroje: typ 2 (Class II, tfiída poÏadavkÛ C), napfi. V 20-C
© Max. úroveÀ ochrany podle normy: 2,5 KV
© Instalace napfi. v podruÏn˘ch rozvadûãích
© od str. 43

LPZ 2
Oblast uvnitfi budovy.
MoÏnost v˘skytu men‰ích pfiepûtí.

Přechod mezi zónami
LPZ 2 © LPZ 3

Ochranné zafiízení urãené pro ochranu mobilních spotfiebiãÛ proti pfiepûtí 
v zásuvkách a na pfiívodech proudu.

© Pfiístroje: typ 3 (Class III, tfiída poÏadavkÛ D), 
napfi. Fine Controller FC-D

© Max. úroveÀ ochrany podle normy: 1,5 KV
© Instalace napfi. na koncovém spotfiebiãi
© od str. 58

LPZ 3
Oblast uvnitfi budovy (mÛÏe to b˘t i kovová schránka spotfiebiãe). Bez ru‰iv˘ch 
impulsÛ LEMP a pfiepûtí.
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Softwarová pomůcka pro
návrh a výběr ochranných 
přístrojů před bleskem
a přepětím.
Program OBO ÜSS Construct pro
návrh komplexního fie‰ení ochrany
pfied pfiepûtím a systémÛ elektroma-
gnetické kompatibility (EMC) obsahu-
je ve verzi 3.0 ve‰keré informace
o nejnovûj‰ím stavu techniky, nor-
mách a v˘robcích z oblasti TBS. Je
nepostradateln˘ pro ty, ktefií se za-
b˘vají tématem elektromagnetické
kompatibility v budovách.

Semináře:
Náskok díky profesionálním
znalostem.
Na‰ím cílem je seznámit Vás s aktu-
álním v˘vojem, trendy, normami
a pfiedpisy, abychom podepfieli a po-
sílili Va‰i konkurenãní pozici. Teo-
retické základy jsou dÛleÏité, nic-
ménû v popfiedí na‰ich semináfiÛ je
i praktické prosazování znalostí do
Va‰eho kaÏdodenního Ïivota. Z to-
hoto dÛvodu jsou na‰e semináfie pro-
vázeny workshopy, na nichÏ si zís-
kané poznatky také prakticky ovûfiíte.

Témata seminářů

© Vnûj‰í ochrana pfied bleskem
© Ochrana pfied pfiepûtím 

v silov˘ch rozvodech
© Ochrana pfied pfiepûtím 

v datové a komunikaãní 
technice

Termíny, místa a obsah
jednotliv˘ch semináfiÛ naleznete na
www.obo.cz.

Internet
Aktuální doplÀující informace k na-
‰im v˘robkÛm, materiály ke staÏení,
technické texty, odborné pfiíspûvky
apod. naleznete na www.obo.cz

Vybírejte chytře.
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«BET» technologické centrum ochrany před bleskem a EMC 

JiÏ od roku 1995 se zab˘vá tech-
nologické centrum ochrany pfied
bleskem a EMC (BET – Blitzschutz-
& EMV-Technologiezentrum) v Men-
denu, zaloÏené Ulrichem L. Better-
mannem, zdokonalováním a zkou-
‰ením prvkÛ pro vnûj‰í ochranu pfied
bleskem, uzemnûní a vyrovnání po-
tenciálÛ, stejnû jako zkou‰ením
svodiãÛ bleskov˘ch proudÛ a pfie-
pûtí. V tomto nezávislém zku‰ebním
ústavu jsou ochranné systémy pod-
robeny dÛkladn˘m zkou‰kám v pod-
mínkách odpovídajících skuteãné
praxi.

Spektrum sluÏeb BET sahá od
zkou‰ek rázov˘m bleskov˘m prou-
dem, pfies zkou‰ení komponent
a struktur na ochranu pfied bleskem,
aÏ k rozsáhl˘m sériím zkou‰ek
ochrann˘ch pfiístrojÛ pfied pfiepûtím.
Testy elektromagnetické kompati-
bility, zkou‰ky, expertízy a zpraco-
vání posudkÛ patfií k trval˘m úkolÛm
BET, stejnû jako provádûní ‰kolení
a semináfiÛ. Ochrana proti pfiepûtí je
dnes komplexním tématem. VyuÏijte
na‰eho know-how z této oblasti.
Rádi Vás budeme o tomto tématu
odbornû a detailnû informovat pod-

robn˘m informaãním materiálem
v ti‰tûné i digitální podobû. Kromû
toho Vám nabízíme v na‰em ‰ko-
licím a konferenãním centru prÛbûÏ-
nû pofiádané a prakticky oriento-
vané semináfie s tematikou ochrany
pfied pfiepûtím.

ObraÈte se na nás, abychom Vám
mohli vãas rezervovat místo!

www.obo.cz

Služby BET:

Výzkum ochrany před bleskem
a pokusy s bleskovými výboji
© Zkoušky vlnou rázového 

proudu s průběhem 8/20      
a 10/350 až do 200 kA

© Zkoušky kombinovanou 
rázovou vlnou s průběhem 
1,2/50 do 20 kV nebo           
s průběhem 10/700 resp. 
10/1000 do 5 kV

© Zkoušky stárnutí podle DIN 
50021; IEC 60068-2-52; ISO 
7253, ISO 9227 a EN ISO 
6988 pro komponenty 
ochrany před bleskem
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