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- můžete nám věřit
- na trhu od roku 1992
- objednávky už od 1 kusu
- krátké dodací lhůty
- moderní zkušební zařízení
- záruka maximální kvality
- 100% kontrola výroby na zkušebních zařízeních
- certifikace ČSN EN ISO 9001: 2016

Proč si vybrat nás?
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O SPOLEČNOSTI

ACER VOLTAGE s. r. o. byla založena v roce 1992 
v Hradci Králové s původním názvem ACER. Od roku 
2006 vystupovala pod názvem ACER HK, s. r. o. a v roce 
2016 se společnost přejmenovala na současný název 
ACER VOLTAGE s. r. o., který lépe vystihuje její zaměření 
a činnost.
 
Jsme ryze česká společnost, která se zabývá vývojem 
a výrobou svodičů a omezovačů přepětí pro ochranu 
NN a VN rozvodných energetických, distribučních 
a napájecích sítí. Významná část výrobního programu 
jsou omezovače přepětí pro AC sítě VN od 1 do 39 kV 
a omezovače přepětí pro DC sítě od 1 do 6 kV. Skládají 
se z celé modelové řady, kterou neustále rozšiřujeme. 
Kromě toho je možné vyrobit i nestandardní typy podle 
požadavků a přání zákazníka. Nově došlo k rozšíření 
sortimentu o výrobky s plynem plněnými výkonovými 
bleskojistkami od 60 V do 1000 V DC.

V minulosti jsme vyvíjeli a vyráběli varistory na bázi 
ZnO aplikované do svodičů přepětí NN. Prvním typem 
byl svodič přepětí SP 0,440/10, který byl vylepšen 
a nyní se vyrábí pouze v provedení SPB */10 v různých 
napěťových úrovních a dle typu montáže. Výroba ZnO 
varistorů byla zrušena v roce 2006 a pro současné 
svodiče a omezovače přepětí jsou použity pouze 
varistory od externích dodavatelů.

Hlavní využití produktů je v železničních aplikacích, 
aplikacích pro dopravní podniky, průmyslu a energetikách. 
Naše výrobky chrání zařízení zákazníků proti 
atmosférickému a spínacímu přepětí a v neposlední 
řadě i jejich bezpečnost a zdraví.

Podrobnosti o sortimentu ACER VOLTAGE lze nalézt 
v našem katalogu nebo na webových stránkách 
www.acervoltage.cz.

Nám můžete věřit
02
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MAPA PRODEJE

Výrobky dodáváme do více jak dvaceti států Evropy, 
na Blízký východ, Asie, Austrálie, USA a Jižní Ameriky. 
V jednotlivých zemích spolupracujeme s významnými 
obchodními partnery.

Díky špičkové technologii, globálnímu rozsahu, hluboké 
znalosti oboru a znalosti místního prostředí a expertízy, 
můžeme našim zákazníkům nabídnout výrobky a řešení, 
které umožňují zvyšovat bezpečnost a spolehlivost 
jejich přenosových sítí a jejich zařízení.

Náš výrobní program zajišťuje spolehlivé a kvalitní 
produkty pro zákazníky po celém světě. Zákazníci mají 
snadný přístup k úplné škále výrobků, ať už přímo 
u nás jako výrobce, nebo přes síť distributorů nebo 
velkoobchodů, kterou neustále rozšiřujeme.

Pro zajištění kvality výrobků provádíme 100% kontrolu 
výrobků na zkušebních a kontrolních zařízeních. 
Pomocí těchto zařízení kontrolujeme přesné technické 
parametry celé produkce. Proto vlastníme a pravidelně 
obnovujeme certifikaci podle ČSN EN ISO 9001: 2016.

‑ můžete nám věřit
‑ na trhu od roku 1992
‑ objednávky už od 1 kusu
‑ krátké dodací lhůty
‑ moderní zkušební zařízení
‑ záruka maximální kvality
‑ 100% kontrola výroby na zkušebních zařízeních
‑ certifikace ČSN EN ISO 9001: 2016

Proč si vybrat nás?

Evropa
USA

Jižní
Amerika

Austrálie

AsieBlízký 
východ
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Přepětí je napětí, které přesahuje nejvyšší dovolenou 
hodnotu provozního napětí v elektrickém obvodu.

Pulzní přepětí, jeho vznik a rozdělení

Pulzní přepětí je krátkodobé přepětí, trvající řádově 
nanosekundy až milisekundy. Patří mezi nejvýraznější 
a nejškodlivější projevy elektromagnetické interference 
(rušivých vlivů), ohrožující zvláště elektronické zařízení 
obsahující polovodičové součásti.

Pulzní přepětí rozlišujeme podle původu na:

 ‑ atmosférická přepětí
  (LEMP ‑ Lighting ElektroMagnetic Pulse)
 ‑ spínací přepětí

  (SEMP ‑ Switching ElektroMagnetic Pulse)
 ‑ přepětí vzniklá při výbojích statické elektřiny

  (ESD ‑ ElektroStatic Discharge)
 ‑ přepětí způsobená nukleárními výbuchy

  (NEMP ‑ Nuclear ElektroMagnetic Pulse)

Atmosférická přepětí (LEMP)

Nejnebezpečnější přepětí vzniká bouřkovou činností, 
doprovázené bleskovými výboji. Přepětí může nastat 
mezi fází a zemí (podélné přepětí), nebo mezi 
fázovými vodiči (příčné přepětí). Nejvíce se přepětí 
z blesku projevuje na venkovních vedeních a v úsecích 
nestíněných kabelů.

Příčinou vznikajících atmosférických přepětí může být:
 ‑ přímý nebo blízký úder blesku do hromosvodu, kovové 
konstrukce, kabelu…

 ‑ vzdálený úder blesku do venkovních vedení, způsobující 
vlny přepětí následující po výboji mrak ‑mrak, nebo 
po úderu blesku v blízkosti vedení

 ‑ vzdálený úder blesku svedený do země

Destruktivní účinek bleskového proudu je dán vysokou 
energií uvolněnou v krátkém okamžiku, což vytváří 
podmínky pro indukování napětí ve smyčkách, 
doprovázených nepříznivými změnami zemního odporu.

Spínací přepětí (SEMP)
(někdy uváděné jako technologické)

Spínací přepětí jsou velmi četná přepětí, která se 
vyskytují v nízkonapěťových i vysokonapěťových 
rozvodných sítích. Typicky bývají způsobována 

spínacími operacemi, zkraty nebo jinými příčinami, 
např. při zapínání a vypínání velkých zátěží, zejména 
induktivních, např. transformátorů nebo elektrických 
motorů, popř. i malých, domácích spotřebičů, 
např. chladniček, mrazniček, při zkratech v rozvodné 
síti apod.

Neviditelné a běžnými prostředky neměřitelné napěťové 
pulzy trvají pouze několik miliontin nebo tisícin sekundy, 
ale mohou způsobit zničení především elektronických 
zařízení, někdy dokonce i zkrat a následný požár.

Omezovače přepětí ZnO

V současné době se pro konstrukci omezovačů 
přepětí využívají většinou napěťově závislé odpory 
s metaloxidovými varistory ZnO (označované 
MOV), které vynikají symetrickou voltampérovou 
charakteristikou a nulovým následným proudem 
po odeznění přepětí. Tyto základní vlastnosti umožňují 
použití těchto odporů ZnO jako svodičů přepětí bez 
zapalovacích jiskřišť.

Parametry, podle kterých omezovače navrhujeme, 
jsou následující:

 ‑ Trvalé provozní napětí omezovače UC představuje 
nejvyšší hodnotu napětí připojeného trvale na svorky 
omezovače při síťové frekvenci.

 ‑ Jmenovité napětí omezovače Ur představuje nejvyšší 
efektivní hodnotu napětí, na kterou je omezovač 
konstruován při zachování správné funkce v 
podmínkách dočasného přepětí za síťové frekvence. 
Toto napětí je definováno jako napětí, kterému je 
omezovač vystaven na 10 sekund po předchozím 
namáhání.

 ‑ Ochranná hladina omezovače Up ‑ je napětí na svorkách 
při daném tvaru a vrcholové hodnotě procházejícího 
proudu.

 ‑ Jmenovitý výbojový proud In ‑ vrcholová hodnota 
atmosférického proudového impulzu, která se používá 
pro klasifikaci omezovačů přepětí.

 ‑ Zbytkové napětí Ures ‑ představuje zbytkové napětí 
na omezovači přepětí. Je to vlastně vrcholová hodnota 
napětí, která se objeví mezi svorkami omezovače 
přepětí, když jím prochází výbojový proud.

 ‑ Pracovní teplota J ‑ představuje rozsah povolených 
teplot okolí uvedených výrobcem pro správnou funkci 
omezovače.

DEFINICE PŘEPĚTÍ
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DEFINICE PŘEPĚTÍ

 ‑ Třída vybití vedení ‑ číslo vyjadřující schopnost 
absorpce energie omezovače přepětí při vybití 
dlouhých vedení.

Přepěťová odolnost omezovačů ZnO

Omezovače přepětí jsou podle velikosti přípustné 
energie přepětí rozděleny do pěti tříd. Čím je vyšší třída, 
tím je vyšší energetická kapacita omezovače. Energie, 
kterou musí omezovač při přepětí absorbovat, roste 
s napětím sítě, ve které je použit. Napětí roste pomaleji 
než energie. Omezovače v sítích s vyšším napětím 
musí mít větší energetickou kapacitu než omezovače 
v sítích s nižším napětím. Volba energetické třídy 

a jmenovitého proudu výboje je založena na četnosti 
překročení energetické kapacity v dané aplikaci.

Energetická třída vyjadřuje schopnost omezovače 
absorbovat jak atmosférická, tak i spínací přepětí. Udává 
se v jednotkách kJ/kV a je nezávislá na jmenovitém 
napětí omezovače.
 
Energetické třídy 1 až 5 rozdělují omezovače do skupin 
podle velikosti přípustné energie přepětí, kterou jsou 
schopny absorbovat, aniž by došlo k jejich degradaci 
nebo ztrátě tepelné stability při provozním napětí. 
Čím vyšší je třída, tím větší je energetická kapacita 
omezovače.

Přímý / blízký úder blesku
1a ‑ Úder do hromosvodu, kovové konstrukce, kabelu
1b ‑ Úbytek napětí na rázovém zemním odporu Rst

1c ‑ Indukovaná napětí ve smyčkách

1a

1c

2c

2a

2b

1b

Informačně ‑ technická síť Napájecí síť

Vzdálený úder blesku
2a ‑ Úder blesku do venkovního vedení
2b ‑ Vlny přepětí následující po výboji mrak ‑mrak
       příp. po úderu blesku poblíž venkovního vedení
2c ‑ Pole kanálu blesku

Příčiny atmosférických přepětí
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DIMENZOVÁNÍ OMEZOVAČŮ PŘEPĚTÍ

Omezovače přepětí se dimenzují podle konkrétního 
umístění v sítí, v praxi to znamená, že se odlišuje 
ochrana např. vývodu vedení vůči ochraně přechodu 
vedení do kabelu či transformátoru. O dimenzování 
těchto ochranných prostředků rozhoduje projektant.

Volba provozního napětí UC omezovačů

Provozní napětí, voltampérová charakteristika  
a všechny napěťové parametry omezovače jsou závislé 
na výšce vestavěného sloupce varistorů. Naopak volba 
provozního napětí UC má zásadní vliv na veškeré 
napěťové parametry.

Nesprávná volba napětí UC omezovače může mít 
negativní vliv na jeho funkci:
 
Pokud se zvolí nízké UC, bude zbytkové napětí Ures a s ní 
i riziko poruchy chráněného zařízení příznivě nízké. 
Na druhé straně vzniká vyšší riziko tepelného namáhání 
vestavěných omezovačů dočasným přepětím, takže 
pravděpodobnost jejich poruchy bude vysoká.

Pokud se zvolí vysoké UC, bude riziko poruchy omezovačů 
z důvodu dočasných přepětí bezvýznamné, ale vysoká 
hladina zbytkového napětí Ures bude znamenat vyšší 
pravděpodobnost poškození chráněných zařízení.

Správná volba trvalého napětí UC omezovačů by 
měla znamenat optimální parametry ochrany, tedy 
vyváženého rizika spolehlivosti dodávky z obou příčin.

Parametry ochrany lze zlepšit připojováním omezovačů 
co nejblíže k chráněnému zařízení co nejkratšími 
propojovacími vodiči! Omezovače omezují přepětí 
na ochrannou hladinu omezovače Up. Tento parametr 
charakterizuje účinek přepěťové ochrany při omezování 
napětí na jeho svorkách, tato hodnota musí být větší 
než nejvyšší hodnota z měřených omezovacích napětí 
během aplikace impulzů určeného tvaru a vrcholové 
hodnoty. Dalším důležitým parametrem, uváděným 
v katalogu je reziduální (zbytkové) napětí Ures, což je 
vrcholová hodnota napětí která se objeví na svorkách 
omezovače pří průchodu výbojového proudu.

Charakteristika ochrany NN a VN sítí 
proti přepětí

V distibučních sítích NN a VN s venkovními vedeními 
je nutné chránit zařízení zejména proti atmosférickým 
přepětím. Spínací přepětí dosahují podstatně nižších 
úrovní napětí a proudů než atmosférická.
V kabelových sítích bez připojených venkovních vedení 
jsou největší přepětí způsobená zkraty nebo spínáním.

Prvořadým úkolem ochranných opatření, která jsou 
ekonomicky zcela opodstatněná, je instalací svodičů 
přepětí chránit zařízení připojená k sítí NN (VN) 
před zničením atmosférickým přepětím a zároveň 
přiměřeným snížením přepětí v síti vytvořit podmínky 
pro ochranu celé instalace.

Zásady pro umísťování a připojování 
v sítích NN

Omezovače přepětí je možno použít v 1 ‑ fázových 
i 3 ‑ fázových sítích TNC, TNS, IT i TT. Typicky je jejich 
připojení prováděno mezi fázi a ochranný (zemnící) 
vodič PE (nebo PEN u sítí TNC v místě jeho uzemnění). 
V případě, že tento ochranný vodič není přístupný, je 
nutno použít vhodný tyčový zemnič s délkou alespoň 
1 m. Při navrhování a provádění uzemnění se postupuje 
podle PNE 33 0000‑1 a PNE 33 0000‑7.
 
Obecně platná pravidla pro připojování 
omezovačů VN

1. Omezovače přepětí a zařízení, které má být 
chráněno, musí být uzemněny na společný systém 
uzemnění. Galvanické propojení mezi uzemňovacími 
svorkami omezovačů a uzemněním chráněného 
zařízení musí být co nejkratší.

2. Celková délka vodičů a a b připojení omezovačů 
k chráněnému zařízení musí být co nejkratší.

3. Vždy se doporučuje, aby vodič b byl co nejkratší, 
nebo alespoň kratší než vodič a.

4. Pro připojování jsou vhodnější vodiče páskové než 
s kruhovým průřezem, protože při stejném průřezu 
mají páskové vodiče menší indukčnost a impulsní 
úbytky přepětí na nich jsou menší. Minimální 
průřez připojovacího vodiče je 16 mm2.

Při navrhování a provádění uzemnění se postupuje 
podle PNE 33 0000‑1 a PNE 33 0000‑8.
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PŘIPOJENÍ OMEZOVAČŮ PŘEPĚTÍ

Jednopólové schéma ochrany
s vyznačením úseků vodičů a a vodičů b

omezovače trafo

a)

1,2 m

3 m

5 m

b)

přepětí

La

Lb1

omezovač

zemnící síť

transformátor
110/22 kV

Lb2

vlna přepětí

S1 a1

b1

b2

Up

S2 a2

TR

Připojení omezovačů k transformátoru

Půdorys sítě uzemnění omezovačů
u transformátoru

Údržba a kontrola ZnO omezovačů
Komplexně jsou doporučení pro údržbu a kontrolu omezovačů 
ZnO specifikována v ČSN EN 62305‑4 ed.2: 2011, kde je tato 
kontrola rozdělena na kontrolu vizuální ev. revizi úplnou, 
která popř. zahrnuje i důležitá elektrická měření.

Především je tato kontrola doporučována:
 ‑ po jakýchkoliv změnách ochranných prvků náležejících 
do systému dané instalace

 ‑ periodicky, alespoň 1x ročně
 ‑ po přímém úderu blesku do stavby
 ‑ při prokazatelném poškození zařízení způsobené 
přepětím

Připojení omezovače:
(a) správné připojení, (b) nesprávné připojení

Instalace omezovačů přepětí je především prevencí 
proti možným škodám. Zdánlivě nemalé náklady 
na tyto ochrany bývají pouze zlomkem procenta 
pořizovací hodnoty chrá ně né techniky a nepatrnou 

částkou k možným škodám zaviněným výpadky 
a zničením tech nologického zařízení. Nechráněné 
elektrické rozvody, počítačové a datové sítě před stavují 
vždy značné riziko pro jejich uživatele.
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VÝHODY A PŘEDNOSTI

snadná přeprava
(také ve vodorovné poloze)
snížené náklady na dopravu

snadná přeprava
(také ve vodorovné poloze)
snížené náklady na dopravu

snadná a rychlá instalace
bez zvláštního vybavení

snadná a rychlá instalace
bez zvláštního vybavení

velká mechanická odolnost,
celoživotní hydrofobicita

velká mechanická odolnost,
celoživotní hydrofobicita

vyrobeno ze samozhášecího
materiálu

signalizace poruchy je indikována 
odklopením víčka

připojovací šrouby a matky 
vyrobeny z nerezové oceli

snížená hmotnost ve srovnání
s porcelánovými svodiči

velmi malá reakční doba (< 20 nsec)

SPB */10 S * ‑ na izolované vedení
s izolovanou propichovací svorkou

vysoká hodnota izolačního odporu (> 2 GΩ)

Odolnost proti:
‑ znečištění a UV záření
‑ otřesům a vibracím
‑ explozi a roztržení
‑ hrubému zacházení

Odolnost proti:
‑ znečištění a UV záření
‑ explozi a roztržení

Odolnost proti:
‑ znečištění a UV záření
‑ otřesům a vibracím
‑ explozi a roztržení
‑ hrubému zacházení

bezúdržbové provedení

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ

OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ

SVODIČE PŘEPĚTÍ

SPB */10 AlFe * ‑ na holé AlFe lano
s nerezovou příchytkou a matkou

SPB */10 PP * ‑ na ploché přípojnice
v rozvaděčích s vějířovou podložkou a matkou
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OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU 
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
ochrana přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, spínacích zařízení a VN kabelových rozvodů

PSP 24/10
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CH PSP */5 kA ‑ 1. energetická třída ‑ omezovače přepětí určené 
pro ochranu přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, 
spínacích zařízení a VN kabelových rozvodů před účinky 
atmosférických a spínacích přepětí. Ochrana AC sítí vysokého 
napětí proti atmosférickému a spínacímu přepětí a rychlým 
přechodným jevům. Vhodný pro ochranu transformátorů, 
kabelů, motorů, spínacích přístrojů a dalších zařízení vysokého 
napětí. Funkční část svodičů je tvořena sloupcem varistorů 
dimenzovaných na maximální trvalé provozní napětí Uc. Materiál 
pláště vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových 

svodových proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní 
vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací šrouby, 
matice a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením a technickými 
parametry odpovídají omezovače přepětí řady PSP normám 
ČSN EN 60099‑4 ed.3: 2018 a IEC 60099‑4: 2014.

52

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PSP */5 kA - TŘÍDA VYBITÍ VEDENÍ 1
venkovní i vnitřní použití

Označení PSP 2,45/5 PSP 7/5 PSP 10/5 PSP 12/5 PSP 14/5 PSP 17/5

Maximální trvalé provozní napětí Uc 2,45 kV 7 kV 10 kV 12 kV 14,5 kV 17 kV

Jmenovité napětí Ur 3 kV 9 kV 12 kV 15 kV 18 kV 21 kV

Jmenovitý výbojový proud In 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

Impulz vysokého proudu (4/10) 2x65 kA 2x65 kA 2x65 kA 2x65 kA 2x65 kA 2x65 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 150 A 150 A 150 A 150 A 150 A 150 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 1 1 1 1 1 1

Zbytkové napětí při In
Ures ≤ 9 kV ≤ 27 kV ≤ 35 kV ≤ 45 kV ≤ 52,2 kV ≤ 62 kV

Výška h 93 mm 135 mm 157 mm 175 mm 196 mm 220 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP65

Hmotnost m 0,65 kg 0,9 kg 1 kg 1,1 kg 1,3 kg 1,4 kg

Katalogové číslo 91008 91001 91016 91004 91018 91006

Označení PSP 22/5 PSP 24/5 PSP 30/5 PSP 32/5 PSP 36/5 PSP 39/5

Maximální trvalé provozní napětí Uc 22 kV 24 kV 29 kV 32 kV 36 kV 39 kV

Jmenovité napětí Ur 27 kV 30 kV 36 kV 39 kV 45 kV 48 kV

Jmenovitý výbojový proud In 5 kA 5 kA 5 kA 10 kA 5 kA 5 kA

Impulz vysokého proudu (4/10) 2x65 kA 2x65 kA 2x65 kA 2x65 kA 2x65 kA 2x65 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 150 A 150 A 150 A 150 A 150 A 150 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 1 1 1 1 1 1

Zbytkové napětí při In
Ures ≤ 79 kV ≤ 88 kV ≤ 108 kV ≤ 117 kV ≤ 131 kV ≤140 kV

Výška h 262 mm 280 mm 325 mm 340 mm 380 mm 400 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP65

Hmotnost m 1,7 kg 1,9 kg 2,15 kg 2,3 kg 2,5 kg 2,7 kg

Katalogové číslo 91020 91010 91022 91024 91012 91014

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
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Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.
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Označení PSP 2,45/10 PSP 7/10 PSP 10/10 PSP 12/10 PSP 14/10 PSP 17/10

Maximální trvalé provozní napětí UC
2,45 kV 7 kV 10 kV 12 kV 14 kV 17 kV

Jmenovité napětí Ur
3 kV 9 kV 12 kV 15 kV 18 kV 21 kV

Jmenovitý výbojový proud In
10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Impulz vysokého proudu (4/10) 2x100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 1 1 1 1 1 1

Zbytkové napětí při In Ures
≤ 9 kV ≤ 27 kV ≤ 36 kV ≤ 45 kV ≤ 54 kV ≤ 63 kV

Výška h 93 mm 135 mm 154 mm 175 mm 190 mm 220 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP65

Hmotnost m 0,8 kg 1,3 kg 1,45 kg 1,7 kg 1,9 kg 2,2 kg

Katalogové číslo 91009 91002 91017 91005 91019 91007

Označení PSP 22/10 PSP 24/10 PSP 30/10 PSP 32/10 PSP 36/10 PSP 39/10

Maximální trvalé provozní napětí UC 22 kV 24 kV 29 kV 32 kV 36 kV 39 kV

Jmenovité napětí Ur 27 kV 30 kV 36 kV 39 kV 45 kV 48 kV

Jmenovitý výbojový proud In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A 400 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 1 1 1 1 1 1

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 81 kV ≤ 90 kV ≤ 108 kV ≤ 117 kV ≤ 135 kV ≤ 144 kV

Výška h 253 mm 280 mm 313 mm 335 mm 380 mm 400 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP65

Hmotnost m 2,6 kg 2,8 kg 3,2 kg 3,45 kg 3,9 kg 4,2 kg

Katalogové číslo 91021 91011 91023 91025 91013 91015

PSP */10 kA ‑ 1. energetická třída ‑ omezovače přepětí určené 
pro ochranu přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, 
spínacích zařízení a VN kabelových rozvodů před účinky 
atmosférických a spínacích přepětí. Ochrana AC sítí vysokého 
napětí proti atmosférickému a spínacímu přepětí a rychlým 
přechodným jevům. Vhodný pro ochranu transformátorů, 
kabelů, motorů, spínacích přístrojů a dalších zařízení vysokého 
napětí. Funkční část svodičů je tvořena sloupcem varistorů 
dimenzovaných na maximální trvalé provozní napětí Uc. Materiál 
pláště vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových 

svodových proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní 
vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací šrouby, 
matice a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením a technickými 
parametry odpovídají omezovače přepětí řady PSP normám 
ČSN EN 60099‑4 ed.3: 2018 a IEC 60099‑4: 2014.

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PSP */10 kA - TŘÍDA VYBITÍ VEDENÍ 1
venkovní i vnitřní použití

62

110

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
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Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.
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OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PSP */20/IV - TŘÍDA VYBITÍ VEDENÍ 4
venkovní i vnitřní použití

Označení PSP 4/20/IV PSP 7/20/IV PSP 10/20/IV PSP 12/20/IV PSP 15/20/IV PSP 18/20/IV

Maximální trvalé provozní napětí UC 4,25 kV 7,5 kV 10 kV 12,9 kV 15,4 kV 18 kV

Jmenovité napětí Ur 5,1 kV 9 kV 12 kV 15 kV 18,5 kV 21,5 kV

Jmenovitý výbojový proud In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 4 4 4 4 4 4

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 14,55 kV ≤ 25,65 kV ≤ 34,2 kV ≤ 43,65 kV ≤ 52,2 kV ≤ 60,75 kV

Výška h 107 mm 133 mm 154 mm 216 mm 237 mm 257 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP65

Katalogové číslo 93008 93009 93010 93011 93012 93013

Označení PSP 20/20/IV PSP 24/20/IV PSP 28/20/IV PSP 32/20/IV PSP 36/20/IV PSP 40/20/IV

Maximální trvalé provozní napětí UC 20 kV 24 kV 28 kV 32,5 kV 36,9 kV 39 kV

Jmenovité napětí Ur 24 kV 29 kV 34 kV 39 kV 44 kV 46,5 kV

Jmenovitý výbojový proud In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 4 4 4 4 4 4

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 66,75 kV ≤ 81,3 kV ≤ 95,85 kV ≤ 110,4 kV ≤ 124,95 kV ≤ 133,5 kV

Výška h 273 mm 309 mm 345 mm 381 mm 418 mm 438 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP65

Katalogové číslo 93014 93015 93016 93017 93018 93019

PSP */20/IV ‑ 4. energetická třída ‑ omezovače přepětí určené 
pro ochranu přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, 
spínacích zařízení a VN kabelových rozvodů před účinky 
atmosférických a spínacích přepětí. Ochrana AC sítí vysokého 
napětí proti atmosférickému a spínacímu přepětí a rychlým 
přechodným jevům. Vhodný pro ochranu transformátorů, 
kabelů, motorů, spínacích přístrojů a dalších zařízení vysokého 
napětí. Funkční část svodičů je tvořena sloupcem varistorů 
dimenzovaných na maximální trvalé provozní napětí Uc. Materiál 
pláště vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových 

svodových proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní 
vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací šrouby, 
matice a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením a technickými 
parametry odpovídají omezovače přepětí řady PSP normám 
ČSN EN 60099‑4 ed.3: 2018 a IEC 60099‑4: 2014.

102

180

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH

Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.
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Označení PSPI 4/20/IV PSPI 7/20/IV PSPI 10/20/IV PSPI 12/20/IV PSPI 15/20/IV PSPI 18/20/IV

Maximální trvalé provozní napětí UC 4,25 kV 7,5 kV 10 kV 12,9 kV 15,4 kV 18 kV

Jmenovité napětí Ur 5,1 kV 9 kV 12 kV 15 kV 18,5 kV 21,5 kV

Jmenovitý výbojový proud In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 4 4 4 4 4 4

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 14,55 kV ≤ 25,65 kV ≤ 34,2 kV ≤ 43,65 kV ≤ 52,2 kV ≤ 60,75 kV

Výška h 107 mm 133 mm 154 mm 216 mm 237 mm 257 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP62

Katalogové číslo 94015 94016 94017 94018 94019 94020

Označení PSPI 20/20/IV PSPI 24/20/IV PSPI 28/20/IV PSPI 32/20/IV PSPI 36/20/IV PSPI 40/20/IV

Maximální trvalé provozní napětí UC 20 kV 24 kV 28 kV 32,5 kV 36,9 kV 39 kV

Jmenovité napětí Ur 24 kV 29 kV 34 kV 39 kV 44 kV 46,5 kV

Jmenovitý výbojový proud In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A 1500 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 4 4 4 4 4 4

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 66,75 kV ≤ 81,3 kV ≤ 95,85 kV ≤ 110,4 kV ≤ 124,95 kV ≤ 133,5 kV

Výška h 273 mm 309 mm 345 mm 381 mm 418 mm 438 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP62

Katalogové číslo 94021 94022 94023 94024 94025 94026

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PSPI */20/IV - TŘÍDA VYBITÍ VEDENÍ 4
vnitřní použití

PSPI */20/IV ‑ 4. energetická třída ‑ omezovače přepětí určené 
pro ochranu přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, 
spínacích zařízení a VN kabelových rozvodů před účinky 
atmosférických a spínacích přepětí. Ochrana AC sítí vysokého 
napětí proti atmosférickému a spínacímu přepětí a rychlým 
přechodným jevům. Vhodný pro ochranu transformátorů, 
kabelů, motorů, spínacích přístrojů a dalších zařízení vysokého 
napětí. Funkční část svodičů je tvořena sloupcem varistorů 
dimenzovaných na maximální trvalé provozní napětí Uc. Materiál 
pláště vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových 

svodových proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní 
vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací šrouby, 
matice a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením a technickými 
parametry odpovídají omezovače přepětí řady PSPI normám 
ČSN EN 60099‑4 ed.3: 2018 a IEC 60099‑4: 2014.

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH

Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.
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CH PSPI */10 ‑ omezovače přepětí určené pro vnitřní použití 
k ochraně přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, 
spínacích zařízení, VN kabelových rozvodů a zejména 
kabelových hlavic VVN zapouzdřených rozvoden před účinky 
atmosférických a spínacích přepětí. Funkční část omezovačů 
je tvořena sloupcem varistorů dimenzovaných na maximální 
trvalaé provozní napětí UC. Materiál pláště vykazuje 
vysokou odolnost proti účinkům povrchových svodových 
proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní vlastnosti 
a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, 

znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací šrouby, matice 
a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením a technickými 
parametry odpovídají omezovače přepětí řady PSPI normám  
ČSN EN 60099‑4 ed.3: 2018 a IEC 60099‑4: 2014.

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PSPI */10 - TŘÍDA VYBITÍ VEDENÍ 1
vnitřní použití

62

Označení PSPI 0,280/10 PSPI 0,440/10 PSPI 0,8/10 PSPI 1/10 PSPI 1,6/10

Maximální trvalé provozní napětí UC 0,28 kV 0,44 kV 0,8 kV 1 kV 1,6 kV

Jmenovité napětí Ur 0,33 kV 0,55 kV 1 kV 1,25 kV 2 kV

Jmenovitý výbojový proud In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Max. impulzní svodový proud (8/20) Imax 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA 40 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 300 A 300 A 300 A 300 A 300 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 1 1 1 1 1

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 1,25 kV ≤ 1,8 kV ≤ 3,3 kV ≤ 3,6 kV ≤ 5,5 kV

Výška h 65 mm 67 mm 69 mm 73 mm 75 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP62

Hmotnost m 425 g 445 g 470 g 490 g 520 g

Katalogové číslo 92999 93000 93001 93002 93003

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH

Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.
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Označení PSPN 1/10/III PSPN 2/10/III PSPN 3/10/III PSPN 4/10/III PSPN 5/10/III PSPN 6/10/III PSPN 7/10/III

Maximální trvalé provozní napětí UC 0,88 kV 1,75 kV 3 kV 3,9 kV 4,75 kV 6 kV 6,9 kV

Jmenovité napětí Ur 1,1 kV 2,2 kV 3,75 kV 4,8 kV 6 kV 7,5 kV 8,6 kV

Jmenovitý výbojový proud In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 850 A 850 A 850 A 850 A 850 A 850 A 850 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 3 3 3 3 3 3 3

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 3,5 kV ≤ 7 kV ≤ 10,7 kV ≤ 14,5 kV ≤ 18,3 kV ≤ 21,4 kV ≤ 25 kV

Výška h 195 mm 195 mm 195 mm 230 mm 230 mm 230 mm 230 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP62

Hmotnost m 1,6 kg 1,6 kg 1,6 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg 2,3 kg

Katalogové číslo 97001 97002 97003 97004 97005 97006 97007

PSPN */10/III ‑ omezovače přepětí určené pro vnitřní použití 
k ochraně přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, 
spínacích zařízení, VN kabelových rozvodů před účinky 
atmosférických a spínacích přepětí. Funkční část omezovačů 
je tvořena sloupcem varistorů dimenzovaných na maximální 
trvalé provozní napětí UC. Materiál pláště vykazuje 
vysokou odolnost proti účinkům povrchových svodových 
proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní vlastnosti 
a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, 
znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací šrouby, matice 

a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením a technickými 
parametry odpovídají omezovače přepětí řady PSPN normám  
ČSN EN 60099‑4 ed.3: 2018 a IEC 60099‑4: 2014.

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PSPN */10/III - TŘÍDA VYBITÍ VEDENÍ 3
vnitřní použití

Poznámka 1: Standardní délka kabelu 0,5 metru. Na přání zákazníka jsou možné i jiné délky.
Poznámka 2: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
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ochrana stejnosměrné trakční sítě, trakčních vozidel a zařízení v DC sítích

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU 
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V DC SÍTÍCH

PSP 1/10/III
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OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PSP */10/III - TŘÍDA VYBITÍ VEDENÍ 3
venkovní i vnitřní použití

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V DC SÍTÍCH

Označení PSP 1/10/III PSP 1/10/III SL PSP 2/10/III PSP 3/10/III PSP 4/10/III

Trvalé provozní napětí (DC) UC(= Ur) * 1,25 kV 1 kV 2,5 kV 3,75 kV 4,2 kV

Jmenovitý výbojový proud In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Použití v síti 600/750 V 600/750 V 1500 V zvláštní aplikace 3000 V

Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x 70 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 850 A 850 A 850 A 850 A 850 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 3 3 3 3 3

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 3,5 kV ≤ 2,5 kV ≤ 7 kV ≤ 10,5 kV ≤ 10,7 kV

Výška h 83 mm 83 mm 90 mm 102 mm 110 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP65

Hmotnost m 1,7 kg 1,7 kg 1,9 kg 2,3 kg 2,5 kg

Katalogové číslo 92001 92001/SL 92003 92004 92002

PSP */10/III ‑ omezovače přepětí určené pro ochranu měníren 
a na ně navazujících DC sítí elektrických trakčních soustav 
před účinky atmosférických a spínacích přepětí. Používají se 
k ochraně trakčních vedení, elektrické výstroje trolejbusů, 
tramvají a elektrických lokomotiv. V průběhu provozu nevyžadují 
žádnou údržbu. Řada PSP */10/III je určena pro venkovní 
i vnitřní aplikace. Funkční část omezovačů je tvořena sloupcem 
varistorů dimenzovaných na trvalé provozní napětí UC. Materiál 
pláště vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových 
svodových proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní 

vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací 
šrouby, matice a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením 
a technickými parametry odpovídají omezovače přepětí řady 
PSP normám ČSN EN 60099‑4 ed.3: 2018, IEC 60099‑4: 2014 
a ČSN EN 50526‑1: 2012, EN 50526‑1: 2012.

*Jmenovité napětí Ur omezovače se shoduje s trvalým provozním napětím Uc.
Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.
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Označení PSPI 1/10/III PSPI 1/10/III SL PSPI 2/10/III PSPI 3/10/III PSPI 4/10/III PSPI 5/10/III PSPI 6/10/III

Trvalé provozní napětí (DC) UC(= Ur) * 1,25 kV 1 kV 2,5 kV 3,75 kV 4,2 kV 5,5 kV 6,7 kV

Jmenovitý výbojový proud In 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Použití v síti 600/750 V 600/750 V 1500 V zvláštní 
aplikace 3000 V zvláštní 

aplikace
zvláštní 
aplikace

Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x 70 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 850 A 850 A 850 A 850 A 850 A 850 A 850 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 3 3 3 3 3 3 3

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 3,5 kV ≤ 2,5 kV ≤ 7 kV ≤ 10,5 kV ≤ 10,7 kV ≤ 14,2 kV ≤ 17,7 kV

Výška h 83 mm 83 mm 88 mm 106 mm 115 mm 123 mm 125 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP62

Hmotnost m 1,5 kg 1,5 kg 1,6 kg 1,9 kg 2,1 kg 2,3 kg 2,6 kg

Katalogové číslo 94001 94001/SL 94003 94006 94002 94004 94005

PSPI */10/III ‑ omezovače přepětí určené pro ochranu měníren 
a na ně navazujících DC sítí elektrických trakčních soustav 
před účinky atmosférických a spínacích přepětí. Používají se 
k ochraně trakčních vedení, elektrické výstroje trolejbusů, 
tramvají a elektrických lokomotiv. V průběhu provozu 
nevyžadují žádnou údržbu. Řada PSPI */10/III je určena pro 
vnitřní aplikace. Funkční část omezovačů je tvořena sloupcem 
varistorů dimenzovaných na trvalé provozní napětí UC. Materiál 
pláště vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových 
svodových proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní 

vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací 
šrouby, matice a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením 
a technickými parametry odpovídají omezovače přepětí řady 
PSPI normám ČSN EN 60099‑4 ed.3: 2018, IEC 60099‑4: 2014 
a ČSN EN 50526‑1: 2012, EN 50526‑1: 2012.

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PSPI */10/III - TŘÍDA VYBITÍ VEDENÍ 3
vnitřní použití

*Jmenovité napětí Ur omezovače se shoduje s trvalým provozním napětím Uc.
Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V DC SÍTÍCH
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CHPSP */20/IV ‑ omezovače přepětí určené pro ochranu měníren 
a na ně navazujících DC sítí elektrických trakčních soustav 
před účinky atmosférických a spínacích přepětí. Používají se 
k ochraně trakčních vedení, elektrické výstroje trolejbusů, 
tramvají a elektrických lokomotiv. V průběhu provozu nevyžadují 
žádnou údržbu. Řada PSP */20/IV je určena pro venkovní 
i vnitřní aplikace. Funkční část omezovačů je tvořena sloupcem 
varistorů dimenzovaných na trvalé provozní napětí UC. Materiál 
pláště vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových 
svodových proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní 

vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací 
šrouby, matice a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením 
a technickými parametry odpovídají omezovače přepětí řady 
PSP normám ČSN EN 60099‑4 ed.3: 2018, IEC 60099‑4: 2014 
a ČSN EN 50526‑1: 2012, EN 50526‑1: 2012.

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PSP */20/IV - TŘÍDA VYBITÍ VEDENÍ 4
venkovní i vnitřní použití

*Jmenovité napětí Ur omezovače se shoduje s trvalým provozním napětím Uc.
Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.

Označení PSP 1/20/IV PSP 2/20/IV PSP 3/20/IV PSP 4,2/20/IV PSP 4,7/20/IV

Trvalé provozní napětí (DC) UC(= Ur) * 1,2 kV 2,35 kV 3,5 kV 4,2 kV 4,7 kV

Jmenovitý výbojový proud In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Použití v síti 600/750 V 1500 V zvláštní aplikace 3000 V 3000 V

Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 1350 A 1350 A 1350 A 1350 A 1350 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 4 4 4 4 4

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 3,1 kV ≤ 6,2 kV ≤ 9,3 kV ≤ 11,8 kV ≤ 12,4 kV

Výška h 85 mm 102 mm 117 mm 130 mm 134 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP65

Hmotnost m 2 kg 2,5 kg 3,1 kg 3,5 kg 3,65 kg

Katalogové číslo 92005 92006 92007 92010 92008

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V DC SÍTÍCH
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a na ně navazujících DC sítí elektrických trakčních soustav 
před účinky atmosférických a spínacích přepětí. Používají se 
k ochraně trakčních vedení, elektrické výstroje trolejbusů, 
tramvají a elektrických lokomotiv. V průběhu provozu 
nevyžadují žádnou údržbu. Řada PSPI */20/IV je určena pro 
vnitřní aplikace. Funkční část omezovačů je tvořena sloupcem 
varistorů dimenzovaných na trvalé provozní napětí UC. Materiál 
pláště vykazuje vysokou odolnost proti účinkům povrchových 
svodových proudů a elektrickému oblouku, má hydrofobní 

vlastnosti a vykazuje vynikající odolnost proti povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření. Krycí víčka, připojovací 
šrouby, matice a svorky jsou z nerezové oceli. Provedením 
a technickými parametry odpovídají omezovače přepětí řady 
PSPI normám ČSN EN 60099‑4 ed.3: 2018, IEC 60099‑4: 2014 
a ČSN EN 50526‑1: 2012, EN 50526‑1: 2012.

OMEZOVAČ PŘEPĚTÍ PSPI */20 kA - TŘÍDA VYBITÍ VEDENÍ 4
vnitřní použití

*Jmenovité napětí Ur omezovače se shoduje s trvalým provozním napětím Uc.
Poznámka: Výšky a hmotnosti jsou pouze orientační a mohou se lišit. Na vyžádání zašleme přesné údaje.

Označení PSPI 1/20/IV PSPI 2/20/IV PSPI 3/20/IV PSPI 4,2/20/IV PSPI 4,7/20/IV PSPI 5/20/IV

Trvalé provozní napětí (DC) UC(= Ur) * 1,2 kV 2,35 kV 3,5 kV 4,2 kV 4,7 kV 5,85 kV

Jmenovitý výbojový proud In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Použití v síti 600/750 V 1500 V zvláštní aplikace 3000 V 3000 V zvláštní aplikace

Impulz vysokého proudu (4/10) 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA 2 x 100 kA

Dlouhý impulz proudu (2 ms) 1350 A 1350 A 1350 A 1350 A 1350 A 1350 A

Třída vybití vedení dle ČSN EN 60099‑4 4 4 4 4 4 4

Zbytkové napětí při In Ures ≤ 3,1 kV ≤ 6,2 kV ≤ 9,3 kV ≤ 11,8 kV ≤ 12,4 kV ≤ 15,5 kV

Výška h 85 mm 102 mm 117 mm 130 mm 134 mm 151 mm

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Krytí IP62

Hmotnost m 1,9 kg 2,3 kg 2,9 kg 3,3 kg 3,4 kg 4 kg

Katalogové číslo 94008 94009 94010 94013 94011 94012

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V DC SÍTÍCH
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ALVL 120

ochrana neživých částí kovových konstrukcí v DC trakčních napájecích systémech

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH
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OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ ALVL 120
venkovní i vnitřní použití

Označení ALVL 60 ALVL 120

Třída dle ČSN EN 50526‑2 2.2

Výdržné napětí UW 48 V AC 60 V AC

Jmenovité spouštěcí napětí US < 70 V DC 120 V DC

Technické údaje vestavěných MOV dle ČSN EN 61643‑11 ed.2 a ČSN EN 60099‑4 ed.3

Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy II (8/20) In 40 kA (8/20 μs)

Jmenovitý výbojový proud pro zkoušku třídy I (10/350) Iimp 8 kA (10/350 μs) 10 kA (10/350 μs)

Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 60 V AC 115 V AC

Napěťová ochranná hladina Up < 700 V < 900 V

Stupeň ochrany krytu IP65

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 55 °C

Výška  / průměr (bez příslušenství) h 167 mm / 101 mm

Hmotnost m 2,1 kg 2,35 kg

Zapouzdření silikonový kaučuk

Katalogové číslo 50807 50806

ALVL 60 a ALVL 120 ‑ omezovače nízkého napětí, opakovatelné 
VLD třídy 2.2 (obousměrné), typ VLD‑O+F jsou určeny k ochraně 
neživých částí kovových konstrukcí v DC ev. AC napájecích 
trakčních systémech. Využívá se pro účinnou ochranu osob, 
které se mohou dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu 
blesku nebo při poruchách trakčního vedení. V případě poruchy 
vzniklé spojením mezi živou částí napájecí trakční soustavy 
a vodivou částí neúmyslně spojenou se zpětným obvodem, 
omezovač chrání nedovolenému dotykovému napětí tím, 
že se stává vodivým a způsobí vypnutí napájení. Podle ČSN 
EN 50122‑1 ed.2: 2011 je tento typ omezovače doporučován 
přednostně k připojení mezi chráněnou část a zpětný obvod 
v oblastech trolejového vedení ev. pantografových oblastech, 
které mohou být v dotyku s vodiči nebo poškozeným sběračem 
proudu, dále pak na nosných konstrukcích stožárů, které se 
mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. Pokud dojde k 
přepětí (ms až hod.) aktivují se tyristory, které omezí dotykové 

napětí. Jakmile přepětí ustane, tyristory přeruší tok proudu 
a obnoví se původní stav. ALVL se skládá z varistorů MOV, 
vysokovýkonových tyristorů a elektroniky (zpožďovací člen), 
která za cca 1 msec aktivuje oba vestavěné vysokovýkonové 
tyristory. Tato aktivace je odvozována od úbytku napětí na 
varistoru. Dle polarity napětí na varistoru je aktivován příslušný 
tyristor a tím převezme proud který doposud sváděl aktivovaný 
varistor. Omezovač je navržen tak, aby vysoké teploty, které 
vznikají uvnitř zařízení byly odváděny do hliníkové konstrukce. 
Omezovače ALVL jsou bezúdržbové, mají vysokou hodnotu 
izolačního odporu (kΩ), vysokou ochrannou schopnost. Vnější 
izolační plášť je tvořen silikonovým kaučukem, který vykazuje 
vysokou odolnost proti účinkům povrchových svodových proudů 
a elektrickému oblouku. Má hydrofobní vlastnosti a vykazuje 
vynikající odolnost proti povětrnostním vlivům, znečištění, UV 
záření a je odolný vůči hrubému zacházení a mechanickému 
poškození.

Výrobek je dodáván v sestavě s integrovanou konzolou, umožňující přímou montáž omezovače na chráněnou kovovou konstrukci 
(sloup, stěna nebo příruba). Doporučená montážní poloha je svislá konzolou nahoru.

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH

vnitřní schéma zapojení
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ochrana neživých částí kovových konstrukcí v DC trakčních napájecích systémech

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH

P250G
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P60G a P120G ‑ nové typy omezovačů nízkého napětí,  
Typ 1 VLD ‑F vycházejících z požadavků ČSN EN 50122‑1  
ed.2: 2011, které jsou určeny k ochraně neživých částí kovových 
konstrukcí v DC ev. AC napájecích trakčních systémech. Využívá 
se pro účinnou ochranu osob, které se mohou dostat do 
kontaktu s těmito částmi při úderu blesku nebo při poruchách 
trakčního vedení. Omezovač má vysoký vnitřní odpor, pokud se 
na něm vyskytuje napětí menší než je jeho stanovená jmenovitá 
úroveň UVDC a stává se vodivým, když je tato úroveň překročena. 
V případě poruchy vzniklé spojením mezi živou částí napájecí 
trakční soustavy a vodivou částí neúmyslně spojenou se zpětným 

obvodem, omezovač chrání nedovolenému dotykovému 
napětí tím, že se stává vodivým a způsobí vypnutí napájení.  
Podle ČSN EN 50122‑1 ed.2: 2011 je tento typ omezovače 
doporučován přednostně k připojení mezi chráněnou část 
a zpětný obvod v oblastech trolejového vedení ev. 
pantografových oblastech, které mohou být v dotyku s vodiči 
nebo poškozeným sběračem proudu, dále pak na nosných 
konstrukcích stožárů, které se mohou stát živými v důsledku 
poruchy izolace. Po opětovném poklesu přiloženého napětí pod 
stanovenou hodnotu jeho jmenovité úrovně se omezovač vrací 
do nevodivého stavu.

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ P60G, P120G - (VLD -F)
venkovní i vnitřní použití

Označení P60G P120G

Klasifikace dle ČSN EN 50122‑1 ed.2: 2011
a ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013 Typ 1 (VLD ‑F) / Typ 1

Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 60 VDC ± 20 % 120 VDC ± 20 %

Garantované zatížení:
5 operací 50 Hz, 1 sec
1 operace 50 Hz, 0,5 sec
1 operace 50 Hz, 0,25 sec, max. zatížení
20 operací 8/20 μsec1)

3 operace 10/350 μsec
In

Iimp

100 Arms
200 Arms
4 kArms
100 kA
50 kA

Impulsní přeskokové napětí při 1 kV/μsec Ures < 700 V < 800 V

Ochranná úroveň při Iimp= 50 kA2) Up < 500 V

Test funkčnosti fail ‑safe hardware 50 Hz, 120 sec 100 Arms

Izolační odpor Riso > 2 GΩ při 25 VDC > 2 GΩ při 50 VDC

Doba odezvy2) < 20 nsec

Krytí IP65

Pracovní teplota ‑ 40 °C ÷ + 90 °C

Celková výška včetně konzoly h 180 mm

Hmotnost cca 700 g

Zapouzdření silikonový kaučuk

Katalogové číslo 50800 50801

1) Riso>107 Ω po ukončení zatěžovací sekvence
2) Typická hodnota

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH

Funkční část P60G (P120G) je tvořena speciální plynem plněnou 
výkonovou bleskojistkou se zkrácenou dobou odezvy 20 nsec, 
dimenzovanou až na 3 po sobě jdoucí údery bleskového proudu 
50 kA(10/350). Pracovní komora vestavěné bleskojistky je opatřena 
technicky propracovaným tzv. fail ‑safe mode hardware, který zajišťuje 
v případě jejího dlouhodobého proudového přetížení nad 500 A DC (AC) 
automatický přechod do zkratového módu (tento stav je nevratný). 
Výrobek je dodáván v sestavě s integrovanou konzolou, umožňující 
přímou montáž omezovače na chráněnou kovovou konstrukci (sloup, 
stěna nebo příruba). Doporučená montážní poloha je svislá konzolou 
nahoru. Omezovač může být aktivován buď bleskovým proudem,  

ev. proudem vzniklým v důsledku kontaktu chráněné kovové 
konstrukce se spadlým trakčním vedením. V takovém případě 
dojde mezi těmito částmi k výskytu potenciálového rozdílu vyššího 
než 60 V (platí pro P60G), ev. 120 V (platí pro P120G). Vestavěná 
bleskojistka okamžitě zapálí (doba odezvy je typicky 20 nsec) a po 
přechodnou dobu obě části vodivě propojí (typická hodnota vnitřního 
odporu inicializované bleskojistky P60G (P120G) je 0,001÷0,002 Ω). 
Doba trvání tohoto přechodového děje je samočinně ukončena 
vyrovnáním potenciálu mezi chráněnou konstrukcí a zpětným 
obvodem, kdy dojde k samočinnému zhasnutí bleskojistky v důsledku 
rekombinace její plynové náplně.
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Označení P60GI P120GI

Klasifikace dle ČSN EN 50122‑1 ed.2: 2011
a ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013 Typ 1 (VLD ‑F) / Typ 1

Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 60 VDC ± 20 % 120 VDC ± 20 %

Garantované zatížení:
5 operací 50 Hz, 1 sec
1 operace 50 Hz, 0,5 sec
1 operace 50 Hz, 0,25 sec, max. zatížení
20 operací 8/20 μsec1)

3 operace 10/350 μsec
In

Iimp

100 Arms
200 Arms
4 kArms
100 kA
50 kA

Impulsní přeskokové napětí při 1 kV/μsec Ures < 700 V < 800 V

Ochranná úroveň při Iimp= 50 kA2) Up < 500 V

Test funkčnosti fail ‑safe hardware 50 Hz, 120 sec 100 Arms

Izolační odpor Riso > 2 GΩ při 25 VDC > 2 GΩ při 50 VDC

Doba odezvy2) < 20 nsec

Krytí IP62

Pracovní teplota ‑ 40 °C ÷ + 90 °C

Celková výška včetně konzoly h 180 mm

Hmotnost cca 580 g

Zapouzdření silikonový kaučuk

Katalogové číslo 50800/I 50801/I
1) Riso>107 Ω po ukončení zatěžovací sekvence
2) Typická hodnota

P60GI a P120GI ‑ nové typy omezovačů nízkého napětí,  
Typ 1 VLD ‑F vycházejících z požadavků ČSN EN 50122‑1  
ed.2: 2011, které jsou určeny k ochraně neživých částí 
kovových konstrukcí v DC ev. AC napájecích trakčních 
systémech. Využívá se pro účinnou ochranu osob, které se 
mohou dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu blesku 
nebo při poruchách trakčního vedení. Omezovač má vysoký 
vnitřní odpor, pokud se na něm vyskytuje napětí menší než 
je jeho stanovená jmenovitá úroveň UVDC a stává se vodivým, 
když je tato úroveň překročena. V případě poruchy vzniklé 
spojením mezi živou částí napájecí trakční soustavy a vodivou 

částí neúmyslně spojenou se zpětným obvodem, omezovač 
chrání nedovolenému dotykovému napětí tím, že se stává 
vodivým a způsobí vypnutí napájení. Podle ČSN EN 50122‑1 
ed.2: 2011 je tento typ omezovače doporučován přednostně 
k připojení mezi chráněnou část a zpětný obvod v oblastech 
trolejového vedení ev. pantografových oblastech, které mohou 
být v dotyku s vodiči nebo poškozeným sběračem proudu, dále 
pak na nosných konstrukcích stožárů, které se mohou stát 
živými v důsledku poruchy izolace. Po opětovném poklesu 
přiloženého napětí pod stanovenou hodnotu jeho jmenovité 
úrovně se omezovač vrací do nevodivého stavu.

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ P60GI, P120GI - (VLD -F)
vnitřní použití
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OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH

Funkční část P60GI (P120GI) je tvořena speciální plynem plněnou 
výkonovou bleskojistkou se zkrácenou dobou odezvy 20 nsec, 
dimenzovanou až na 3 po sobě jdoucí údery bleskového proudu 
50 kA(10/350). Pracovní komora vestavěné bleskojistky je opatřena 
technicky propracovaným tzv. fail ‑safe mode hardware, který zajišťuje 
v případě jejího dlouhodobého proudového přetížení nad 500 A DC (AC) 
automatický přechod do zkratového módu (tento stav je nevratný). 
Výrobek je dodáván v sestavě s integrovanou konzolou, umožňující 
přímou montáž omezovače na chráněnou kovovou konstrukci (sloup, 
stěna nebo příruba). Doporučená montážní poloha je svislá konzolou 
nahoru. Omezovač může být aktivován buď bleskovým proudem,  

ev. proudem vzniklým v důsledku kontaktu chráněné kovové 
konstrukce se spadlým trakčním vedením. V takovém případě 
dojde mezi těmito částmi k výskytu potenciálového rozdílu vyššího 
než 60 V (platí pro P60GI), ev. 120 V (platí pro P120GI). Vestavěná 
bleskojistka okamžitě zapálí (doba odezvy je typicky 20 nsec) a po 
přechodnou dobu obě části vodivě propojí (typická hodnota vnitřního 
odporu inicializované bleskojistky P60GI (P120GI) je 0,001÷0,002 Ω). 
Doba trvání tohoto přechodového děje je samočinně ukončena 
vyrovnáním potenciálu mezi chráněnou konstrukcí a zpětným 
obvodem, kdy dojde k samočinnému zhasnutí bleskojistky v důsledku 
rekombinace její plynové náplně.
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Označení P250G P400G
Klasifikace dle ČSN EN 50122‑1 ed.2: 2011
a ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013 Typ 1 (VLD ‑F) / Typ 1

Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 250 VDC ± 20 % 400 VDC ± 20 %

Garantované zatížení:
5 operací 50 Hz, 1 sec
1 operace 50 Hz, 0,5 sec
1 operace 50 Hz, 0,25 sec, max. zatížení
20 operací 8/20 μsec1)

3 operace 10/350 μsec
In

Iimp

100 Arms
200 Arms
4 kArms
100 kA
50 kA

Impulsní přeskokové napětí při 1 kV/μsec Ures < 800 V < 1000 V

Ochranná úroveň při Iimp= 50 kA2) Up < 700 V < 800 V

Izolační odpor Riso > 1 GΩ při 100 VDC

Doba odezvy2) < 20 nsec

Krytí IP65

Pracovní teplota ‑ 40 °C ÷ + 90 °C

Celková výška včetně konzoly h 187 mm

Hmotnost cca 700 g

Zapouzdření silikonový kaučuk

Katalogové číslo 50804 50803
1) Riso>107 Ω po ukončení zatěžovací sekvence
2) Typická hodnota
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P250G a P400G ‑ nové typy omezovačů nízkého napětí,  
Typ 1 VLD ‑F vycházejících z požadavků ČSN EN 50122‑1  
ed.2: 2011, které jsou určeny k ochraně neživých částí 
kovových konstrukcí v DC ev. AC napájecích trakčních 
systémech. Využívají se pro účinnou ochranu osob, které se 
mohou dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu blesku 
nebo při poruchách trakčního vedení. Omezovač má vysoký 
vnitřní odpor, pokud se na něm vyskytuje napětí menší než 
je jeho stanovená jmenovitá úroveň UVDC a stává se vodivým, 
když je tato úroveň překročena. V případě poruchy vzniklé 
spojením mezi živou částí napájecí trakční soustavy a vodivou 

částí neúmyslně spojenou se zpětným obvodem, omezovač 
chrání nedovolenému dotykovému napětí tím, že se stává 
vodivým a způsobí vypnutí napájení. Podle ČSN EN 50122‑1 
ed.2: 2011 je tento typ omezovače doporučován přednostně 
k připojení mezi chráněnou část a zpětný obvod v oblastech 
trolejového vedení ev. pantografových oblastech, které 
mohou být v dotyku s vodiči nebo poškozeným sběračem 
proudu, dále pak na nosných konstrukcích stožárů které se 
mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. Po opětovném 
poklesu přiloženého napětí pod stanovenou hodnotu jeho 
jmenovité úrovně se omezovač vrací do nevodivého stavu.

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ P250G, P400G - (VLD -F)
venkovní i vnitřní použití

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH

Funkční část P250G (P400G) je tvořena speciální plynem plněnou 
výkonovou bleskojistkou se zkrácenou dobou odezvy 20 nsec, 
dimenzovanou až na 3 po sobě jdoucí údery bleskového proudu 
50 kA(10/350). Pracovní komora vestavěné bleskojistky je opatřena 
technicky propracovaným tzv. fail ‑safe mode hardware, který zajišťuje 
v případě jejího dlouhodobého proudového přetížení nad 500 A DC (AC) 
automatický přechod do zkratového módu (tento stav je nevratný). 
Výrobek je dodáván v sestavě s integrovanou konzolou, umožňující 
přímou montáž omezovače na chráněnou kovovou konstrukci (sloup, 
stěna nebo příruba). Doporučená montážní poloha je svislá konzolou 
nahoru. Omezovač může být aktivován buď bleskovým proudem,  

ev. proudem vzniklým v důsledku kontaktu chráněné kovové 
konstrukce se spadlým trakčním vedením. V takovém případě dojde 
mezi těmito částmi k výskytu potenciálového rozdílu vyššího než 
250 V (platí pro P250G), ev. 400 V (platí pro P400G). Vestavěná 
bleskojistka okamžitě zapálí (doba odezvy je typicky 20 nsec) a po 
přechodnou dobu obě části vodivě propojí (typická hodnota vnitřního 
odporu inicializované bleskojistky P250G (P400G) je 0,001÷0,002 Ω). 
Doba trvání tohoto přechodového děje je samočinně ukončena 
vyrovnáním potenciálu mezi chráněnou konstrukcí a zpětným 
obvodem, kdy dojde k samočinnému zhasnutí bleskojistky v důsledku 
rekombinace její plynové náplně.
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Typ 1 VLD ‑F vycházejících z požadavků ČSN EN 50122‑1  
ed.2: 2011, které jsou určeny k ochraně neživých částí kovových 
konstrukcí v DC ev. AC napájecích trakčních systémech. 
Využívají se pro účinnou ochranu osob, které se mohou 
dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu blesku nebo 
při poruchách trakčního vedení. Omezovač má vysoký vnitřní 
odpor, pokud se na něm vyskytuje napětí menší než je jeho 
stanovená jmenovitá úroveň UVDC a stává se vodivým, když je 
tato úroveň překročena. V případě poruchy vzniklé spojením 
mezi živou částí napájecí trakční soustavy a vodivou částí 

neúmyslně spojenou se zpětným obvodem, omezovač chrání 
nedovolenému dotykovému napětí tím, že se stává vodivým 
a způsobí vypnutí napájení. Podle ČSN EN 50122‑1 ed.2: 2011 je 
tento typ omezovače doporučován přednostně k připojení mezi 
chráněnou část a zpětný obvod v oblastech trolejového vedení 
ev. pantografových oblastech, které mohou být v dotyku s vodiči 
nebo poškozeným sběračem proudu, dále pak na nosných 
konstrukcích stožárů které se mohou stát živými v důsledku 
poruchy izolace. Po opětovném poklesu přiloženého napětí pod 
stanovenou hodnotu jeho jmenovité úrovně se omezovač vrací 
do nevodivého stavu.

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ P250GI, P400GI - (VLD -F)
vnitřní použití

Označení P250GI P400GI

Klasifikace dle ČSN EN 50122‑1 ed.2: 2011
a ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013 Typ 1 (VLD ‑F) / Typ 1

Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 250 VDC ± 20 % 400 VDC ± 20 %

Garantované zatížení:
5 operací 50 Hz, 1 sec
1 operace 50 Hz, 0,5 sec
1 operace 50 Hz, 0,25 sec, max. zatížení
20 operací 8/20 μsec1)

3 operace 10/350 μsec
In

Iimp

100 Arms
200 Arms
4 kArms
100 kA
50 kA

Impulsní přeskokové napětí při 1 kV/μsec Ures < 800 V < 1000 V

Ochranná úroveň při Iimp= 50 kA2) Up < 700 V < 800 V

Izolační odpor Riso > 1 GΩ při 100 VDC

Doba odezvy2) < 20 nsec

Krytí IP62

Pracovní teplota ‑ 40 °C ÷ + 90 °C

Celková výška včetně konzoly h 187 mm

Hmotnost cca 620 g

Zapouzdření silikonový kaučuk

Katalogové číslo 50804/I 50803/I
1) Riso>107 Ω po ukončení zatěžovací sekvence
2) Typická hodnota
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OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH

Funkční část P250GI (P400GI) je tvořena speciální plynem plněnou 
výkonovou bleskojistkou se zkrácenou dobou odezvy 20 nsec, 
dimenzovanou až na 3 po sobě jdoucí údery bleskového proudu 
50 kA(10/350). Pracovní komora vestavěné bleskojistky je opatřena 
technicky propracovaným tzv. fail ‑safe mode hardware, který zajišťuje 
v případě jejího dlouhodobého proudového přetížení nad 500 A DC (AC) 
automatický přechod do zkratového módu (tento stav je nevratný). 
Výrobek je dodáván v sestavě s integrovanou konzolou, umožňující 
přímou montáž omezovače na chráněnou kovovou konstrukci (sloup, 
stěna nebo příruba). Doporučená montážní poloha je svislá konzolou 
nahoru. Omezovač může být aktivován buď bleskovým proudem,  

ev. proudem vzniklým v důsledku kontaktu chráněné kovové 
konstrukce se spadlým trakčním vedením. V takovém případě dojde 
mezi těmito částmi k výskytu potenciálového rozdílu vyššího než 
250 V (platí pro P250GI), ev. 400 V (platí pro P400GI). Vestavěná 
bleskojistka okamžitě zapálí (doba odezvy je typicky 20 nsec) a po 
přechodnou dobu obě části vodivě propojí (typická hodnota vnitřního 
odporu inicializované bleskojistky P250GI (P400GI) je 0,001÷0,002 Ω). 
Doba trvání tohoto přechodového děje je samočinně ukončena 
vyrovnáním potenciálu mezi chráněnou konstrukcí a zpětným 
obvodem, kdy dojde k samočinnému zhasnutí bleskojistky v důsledku 
rekombinace její plynové náplně.
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P600G ‑ plynem plněná výkonová bleskojistka určená pro 
vyrovnávání potenciálu na instalačních komponentech budov 
ev. technologických celků, které nejsou vzájemně galvanicky 
propojeny (podle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2). 
Doporučuje se přednostně pro přemosťování izolovaných přírub 
a izolovaných závitových spojů v katodicky chráněných částech 
potrubní průmyslové technologie. Pokud dojde mezi těmito 
částmi k výskytu potenciálového rozdílu vyššího něž 600 V, 
výkonová bleskojistka zapálí a po přechodnou dobu obě části 
vodivě propojí (typická hodnota vnitřního odporu inicializované 
bleskojistky P600G je 0,001 ÷ 0,002 Ω). Instalaci P600G je 

možno provádět uvnitř i mimo budov, ve vlhkých i podzemních 
prostorech. Funkční část P600G je tvořena speciální plynem 
plněnou výkonovou bleskojistkou se zkrácenou dobou odezvy 
20 nsec, dimenzovanou na bleskový proud 100 kA (10/350). Na 
vnější izolační plášť je použit světle modrý silikonový kaučuk, 
který je hydrofobní a má vynikající odolnost proti povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření. Připevňovací konzola, připojovací 
šrouby a matice jsou z nerezové oceli vhodné pro připojení vodiče 
o průřezu 16 až 50 mm2 Fe (Cu). Výrobek je dodáván v sestavě 
z integrovanou konzolou, umožňující přímou montáž P600G na 
chráněnou kovovou konstrukci (sloup, stěna nebo příruba). 

ODDĚLOVACÍ VÝKONOVÁ BLESKOJISTKA P600G
venkovní i vnitřní použití

Označení P600G

Klasifikace dle ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013
a IEC 61643‑11 Typ 1

Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 600 V ÷ 1000 V

Max. trvalé pracovní napětí 50 Hz Uc 255 Vrms

Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 100 kA

Impulzní bleskový proud (10/350) Iimp 100 kA

‑ náboj Q 50 Asec

‑ specifická energie W/R 2500 kJ/Ω

Zhášecí následný proud při Uc Ifi 100 Arms

Ochranná úroveň při při Iimp
1) Up < 1 kV

DC výbojový proud, 1 operace 400 A/0,5 sec

AC výbojový proud při 1200 Vrms (TOV)2), 1 operace 300 Arms/0,2 sec

Doba odezvy1) tA < 20 ns

Izolační odpor při 100 VDC Riso > 1 GΩ

Krytí IP65

Pracovní teplota ‑ 40 °C ÷ + 90 °C

Celková výška včetně konzoly h 187 mm

Hmotnost m cca 700 g

Zapouzdření silikonový kaučuk

Životnost min 100 000 hod

Katalogové číslo 50802
1) Typická hodnota
2) TOV – Temporary over voltage
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P600GI ‑ plynem plněná výkonová bleskojistka určená pro 
vyrovnávání potenciálu na instalačních komponentech budov 
ev. technologických celků, které nejsou vzájemně galvanicky 
propojeny (podle souboru norem ČSN EN 62305 ed.2). 
Doporučuje se přednostně pro přemosťování izolovaných přírub 
a izolovaných závitových spojů v katodicky chráněných částech 
potrubní průmyslové technologie. Pokud dojde mezi těmito 
částmi k výskytu potenciálového rozdílu vyššího něž 600 V, 
výkonová bleskojistka zapálí a po přechodnou dobu obě části 
vodivě propojí (typická hodnota vnitřního odporu inicializované 
bleskojistky P600G je 0,001 ÷ 0,002 Ω). Instalaci P600GI je 

možno provádět uvnitř i mimo budov, ve vlhkých i podzemních 
prostorech. Funkční část P600G je tvořena speciální plynem 
plněnou výkonovou bleskojistkou se zkrácenou dobou odezvy 
20 nsec, dimenzovanou na bleskový proud 100 kA (10/350). Na 
vnější izolační plášť je použit světle modrý silikonový kaučuk, 
který je hydrofobní a má vynikající odolnost proti povětrnostním 
vlivům, znečištění a UV záření. Připevňovací konzola, připojovací 
šrouby a matice jsou z nerezové oceli vhodné pro připojení vodiče 
o průřezu 16 až 50 mm2 Fe (Cu). Výrobek je dodáván v sestavě 
z integrovanou konzolou, umožňující přímou montáž P600G na 
chráněnou kovovou konstrukci (sloup, stěna nebo příruba). 

ODDĚLOVACÍ VÝKONOVÁ BLESKOJISTKA P600GI
vnitřní použití
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Označení P600GI

Klasifikace dle ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013
a IEC 61643‑11 Typ 1

Stejnosměrné zapalovací napětí UVDC 600 V ÷ 1000 V

Max. trvalé pracovní napětí 50 Hz Uc 255 Vrms

Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 100 kA

Impulzní bleskový proud (10/350) Iimp 100 kA

‑ náboj Q 50 Asec

‑ specifická energie W/R 2500 kJ/Ω

Zhášecí následný proud při Uc Ifi 100 Arms

Ochranná úroveň při při Iimp
1) Up < 1 kV

DC výbojový proud, 1 operace 400 A/0,5 sec

AC výbojový proud při 1200 Vrms (TOV)2), 1 operace 300 Arms/0,2 sec

Doba odezvy1) tA < 20 ns

Izolační odpor při 100 VDC Riso > 1 GΩ

Krytí IP62

Pracovní teplota ‑ 40 °C ÷ + 90 °C

Celková výška včetně konzoly h 187 mm

Hmotnost m cca 620 g

Zapouzdření silikonový kaučuk

Životnost min 100 000 hod

Katalogové číslo 50802/I
1) Typická hodnota
2) TOV – Temporary over voltage

VYROVNÁVÁNÍ POTENCIÁLU NA INSTALAČNÍCH KOMPONENTECH BUDOV
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SPB 0,280/10 S

OCHRANY PROTI ATMOSFÉRICKÉMU
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
ochrana venkovního vedení NN, domovních přípojek, rozvaděčů distribučních transformátorů apod.
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Označení  SPB 0,280/10 PP (DT) ** SPB 0,440/10 PP (DT) ** SPB 0,500/10 PP (DT) ** SPB 0,660/10 PP (DT) **

Spec. dle ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013
a EN 61643‑11 TYP 2

Nejvyšší trvalé provozní napětí UC

280 V AC
350 V DC

440 V AC
585 V DC

500 V AC
670 V DC

660 V AC
895 V DC

Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 10 kA

Max. impulzní svodový proud (8/20) Imax 40 kA

Napěťová ochranná hladina při IN UP < 1,25 kV < 1,8 kV < 2,2 kV < 2,5 kV

Doba odezvy tA < 25 ns

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 80 °C

Pracovní poloha svislá s maximální odchylkou ± 45° C

Krytí IP55

Jištění interním tepelným odpojovačem

Hmotnost m 230 g 235 g 250 g 270 g

**: délka a barva vodiče Katalogové číslo

100zž : 100 cm, zelenožlutý 90176, (90176/DT) 90170, (90170/DT) 90210, (90210/DT) 90216, (90216/DT)

100č : 100 cm, černý 90177, (90177/DT) 90171, (90171/DT) 90211, (90211/DT) 90217, (90217/DT)

80zž : 80 cm, zelenožlutý 90178, (90178/DT) 90172, (90172/DT) 90212, (90212/DT) 90218, (90218/DT)

80č : 80 cm, černý 90179, (90179/DT) 90173, (90173/DT) 90213, (90213/DT) 90219, (90219/DT)

65zž : 65 cm, zelenožlutý 90180, (90180/DT) 90174, (90174/DT) 90214, (90214/DT) 90220, (90220/DT)

65č : 65 cm, černý 90181, (90181/DT) 90175, (90175/DT) 90215, (90215/DT) 90221, (90221/DT)

SPB */10 PP **, SPB */10 DT ** ‑ svodiče přepětí na ploché 
přípojnice do rozvaděčů (PP) a do distribučních transformátorů 
(DT) podle ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013 s jmenovitým vybíjecím 
proudem 10 kA a nejvyšším trvalým provozním napětím  
Uc = 280 V, 440 V, 500 V a 660 V. Poskytují ochranu před 
přepětím nízkého napětí, chrání ve venkovních rozvodných 
elektrických sítích nízkého napětí elektrická zařízení, přístroje, 
rozvaděče distribučních transformátorů a snižují riziko 
poškození domovních sítí a jejich zařízení proti atmosférickému 
a spínacímu přepětí ve střídavých sítích s frekvencí  

48 ‑ 62 Hz. SPB svodiče přepětí chrání před ničivými účinky 
blesku a spínacích přepětí. Doporučené použití je na místech 
zabezpečených proti dotyku, např. polohou nebo zábranou. 
SPB nevyžadují zvláštní údržbu, pouze kontrolu po bouřkách 
s atmosférickými výboji. Zničení svodičů velkým přetížením 
je signalizováno odklopením červeného signalizačního víčka. 
Vzhledem k tomu, že při nadměrném přetížení svodiče nad 
zaručované meze a následném tepelném průrazu nedojde 
k jeho destrukci, lze tento svodič montovat do rozvaděčů přímo 
na sběrnice výkonového jističe.

SVODIČ PŘEPĚTÍ SPB */10 PP **  ‑ na ploché přípojnice
SVODIČ PŘEPĚTÍ SPB */10 DT **  ‑ do distribučních transformátorů

SPB */10 PP * - na ploché přípojnice v rozvaděčích s vějířovou podložkou a matkou.

SPB */10 DT * - provedení s izolovaným FeZn držákem určeným k instalaci do distribučních transformátorů.

OCHRANY PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH

SPB */10 DT **SPB */10 PP **
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Označení  SPB 0,280/10 AlFe ** SPB 0,440/10 AlFe ** SPB 0,500/10 AlFe ** SPB 0,660/10 AlFe **

Spec. dle ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013
a EN 61643‑11 TYP 2

* Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 280 V AC / 350 V DC 440 V AC / 585 V DC 500 V AC / 670 V DC 660 V AC / 895 V DC

Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 10 kA

Max. impulzní svodový proud (8/20) Imax 40 kA

Napěťová ochranná hladina při IN UP < 1,25 kV < 1,8 kV < 2,2 kV < 2,5 kV

Doba odezvy tA < 25 ns

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 80 °C

Pracovní poloha svislá s maximální odchylkou ± 45° C

Krytí IP55

Jištění interním tepelným odpojovačem

Hmotnost m 248 g 255 g 270 g 290 g

**: délka a barva vodiče Katalogové číslo

100zž : 100 cm, zelenožlutý 90106 90100 90118 90112

100č : 100 cm, černý 90107 90101 90119 90113

80zž : 80 cm, zelenožlutý 90108 90102 90120 90114

80č : 80 cm, černý 90109 90103 90121 90115

65zž : 65 cm, zelenožlutý 90110 90104 90122 90116

65č : 65 cm, černý 90111 90105 90123 90117

SPB */10 AlFe ** ‑ svodič přepětí na holá venkovní vedení 
podle ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013 s jmenovitým vybíjecím 
proudem 10 kA a nejvyšším trvalým provozním napětím  
Uc = 280 V, 440 V, 500 V a 660 V. Poskytují ochranu před 
přepětím nízkého napětí, chrání ve venkovních rozvodných 
elektrických sítích nízkého napětí elektrická zařízení, přístroje, 
rozvaděče distribučních transformátorů a snižují riziko 
poškození domovních sítí a jejich zařízení proti atmosférickému 
a spínacímu přepětí ve střídavých sítích s frekvencí  
48 ‑ 62 Hz. SPB svodiče přepětí chrání před ničivými účinky 

blesku a spínacích přepětí. Doporučené použití je na místech 
zabezpečených proti dotyku, např. polohou nebo zábranou. 
SPB nevyžadují zvláštní údržbu, pouze kontrolu po bouřkách 
s atmosférickými výboji. Zničení svodičů velkým přetížením je 
signalizováno odklopením červeného signalizačního víčka. SPB 
lze připojit ke všem typům nadzemního vedení a vodičů. Na 
holá venkovní vedení se montuje pomocí nerezové svorky M8 
a nerezové matky.

SPB */10 AlFe * - na holé AlFe lano s nerezovou příchytkou a matkou.

SVODIČ PŘEPĚTÍ SPB */10 AlFe **
na holá venkovní vedení

OCHRANY PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
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Označení  SPB 0,280/10 S ** SPB 0,440/10 S ** SPB 0,500/10 S ** SPB 0,660/10 S **

Spec. dle ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013
a EN 61643‑11 TYP 2

* Nejvyšší trvalé provozní napětí UC 280 V AC / 350 V DC 440 V AC / 585 V DC 500 V AC / 670 V DC 660 V AC / 895 V DC

Jmenovitý výbojový proud (8/20) In 10 kA

Max. impulzní svodový proud (8/20) Imax 40 kA

Napěťová ochranná hladina při IN UP < 1,25 kV < 1,8 kV < 2,2 kV < 2,5 kV

Doba odezvy tA < 25 ns

Pracovní teplota J ‑ 40 °C ÷ + 80 °C

Pracovní poloha svislá s maximální odchylkou ± 45° C

Krytí IP55

Jištění interním tepelným odpojovačem

Hmotnost m 337 g 345 g 370 g 390 g

**: délka a barva vodiče Katalogové číslo

100zž : 100 cm, zelenožlutý 90156 90150 90190 90196

100č : 100 cm, černý 90157 90151 90191 90197

80zž : 80 cm, zelenožlutý 90158 90152 90192 90198

80č : 80 cm, černý 90159 90153 90193 90199

65zž : 65 cm, zelenožlutý 90160 90154 90194 90200

65č : 65 cm, černý 90161 90155 90195 90201

s

SPB */10 S ** ‑ svodič přepětí na izolovaná venkovní vedení 
podle ČSN EN 61643‑11 ed.2: 2013 s jmenovitým vybíjecím 
proudem 10 kA a nejvyšším trvalým provozním napětím  
Uc = 280 V, 440 V, 500 V a 660 V. Poskytují ochranu před 
přepětím nízkého napětí, chrání ve venkovních rozvodných 
elektrických sítích nízkého napětí elektrická zařízení, přístroje, 
rozvaděče distribučních transformátorů a snižují riziko 
poškození domovních sítí a jejich zařízení proti atmosférickému 
a spínacímu přepětí ve střídavých sítích s frekvencí  
48 ‑ 62 Hz. SPB svodiče přepětí chrání před ničivými účinky 

blesku a spínacích přepětí. Doporučené použití je na místech 
zabezpečených proti dotyku, např. polohou nebo zábranou. 
Zničení svodičů velkým přetížením je signalizováno odklopením 
červeného signalizačního víčka. SPB lze připojit ke všem typům 
nadzemního vedení a vodičů, včetně izolovaného vedení, kam je 
dodáván s izolovanou propichovací svorkou. Spojení s izolovanou 
svorkou umožňuje připojit odbočovací vedení k chráněnému 
objektu a montáž i demontáž svodiče pod napětím, aniž by 
mohlo dojít k dotyku s živými částmi pod napětím.

SPB */10 S * - na izolované vedení s izolovanou svorkou ENSTO SL 9. 22.

SVODIČ PŘEPĚTÍ SPB */10 S **
na izolovaná venkovní vedení

OCHRANY PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
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Provoz PoruchaIndikace provozního stavu
Odpojení interního odpojovače při vzniku poruchy 
varistoru je signalizováno odklopením červeného víčka 
omezovače ve spodní části pouzdra.

Provedení a vlastnosti
Při trvalém provozním napětí prochází svodičem 
přepětí proud řádově stovek μA převážně kapacitního 
charakteru. Činná složka proudu je zanedbatelná. Při 
zvýšení napětí na svorkách svodiče přepětí přechází 
svodič přepětí plynule do vodivého stavu a omezuje 
všechny druhy přepětí. Čas odezvy je velmi malý 
(typicky 25 ns), takže svodič přepětí spolehlivě omezuje 
i strmé impulzy atmosférického přepětí. Svodič přepětí 
je tvořen plastovým pouzdrem s připojovacími přívody, 
vodotěsně uzavřeného a elektricky izolovaného varistoru 
zalitého v silikonovém kaučuku, tepelného odpojovače 
a signalizačního víčka ve spodní části pouzdra. Výhodou 
je i snadná montáž. Plast pouzdra je odolný vůči UV 
záření a klimatickým vlivům a je samozhášivý – třída V0. 
Připojovací šrouby a svorky jsou z nerezové oceli. Svodič 
přepětí je opatřen zemnícím kabelem s koncovkou, 
podle přání zákazníka barva zelenožlutá nebo černá, 
délka 0,65 m, 0,8 m nebo 1,0 m, nebo dle dohody se 
zákazníkem i jiné délky. Vestavěný odpojovač slouží 
k odpojení omezovače od sítě v případě jeho přetížení, 

které může nastat překročením mezních parametrů 
varistoru (pohlcení větší energie, např. dlouhodobým 
zvýšením provozního napětí nad UC, nebo velkým 
naindukovaným napětím od úderu blesku v nejbližším 
okolí). Max. proud varistoru je 100 kA, 4/10 μs. Při dvou 
po sobě následujících impulsech 65 kA, 4/10 μs může 
dosáhnout teplota varistoru hodnoty, při níž dochází 
k odpojení odpojovače. Odpojení je signalizováno 
odklopením červeného víčka svodiče přepětí ve spodní 
části pouzdra. Při průrazu varistoru (např. při překročení 
max. proudu strmým impulsem) může být zapouzdřený 
varistor vynesen z pouzdra zkratovým proudem, aniž 
by došlo k porušení nebo destrukci vnějšího pláště 
svodiče přepětí. Tím je zajištěno odpojení svodiče 
přepětí od sítě bez případného poškození okolních 
předmětů (mimo spodní časti) nebo přeskoku mezi 
přípojnicemi v rozvaděči. Signalizace odpojení je opět 
provedena odklopením víčka. Při použití izolované 
svorky zůstávají všechny části pod napětím dostatečně 
izolovány a chráněny proti dotyku.

Požadavky na přepravu, manipulaci a skladování
Svodiče přepětí jsou baleny jednotlivě do polyetyleno‑
vého sáčku a přepravovány v nevratných kartonových 
krabicích. Jiné balení je možné po dohodě se zákazní‑
kem. Svodiče přepětí se skladují v kartonech v kry‑
tých uzavřených skladech při teplotách ‑30° ÷ + 30° C.  
Hasícími prostředky mohou být pěna nebo voda. Při 
transportu je nutné dbát šetrné manipulace, aby nedo‑
cházelo k porušení kartonového obalu.

Vliv na prostředí
Při přepravě, manipulaci, skladování a používání 
výrobku neexistuje nebezpečí negativního ovlivnění 
životního prostředí. Likvidace poškozených výrobků se 
provádí vyvezením na skládku. Katalogové číslo odpadu 
je 07 02 99.

OCHRANY PROTI ATMOSFÉRICKÉMU A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
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1) 
 ‑ Tlačítko sloužící k zapnutí (1x) nebo vypnutí (2x) přístroje. Pokud je 
přístroj zapnut, lze krátkým stiskem tohoto tlačítka zapnout (nebo 
vypnout) přisvětlovací LED ‑diodu umístěnou na jeho čelní stěně.

2) Riso/USPD - Tlačítko volby měřícího módu
Mód Riso ‑ v tomto módu je třeba přednastavit žádanou hodnotu 
max. měřicího napětí pomocí tlačítek ↓↑UTEST ( je možné přenastavit 
25,50,100,250,500 nebo 1000 V). Po spuštění měření tlačítkem START se 
na displeji vpravo dole objeví změřená hodnota Riso.

Mód SPD ‑ v tomto módu probíhá po spuštění měření tlačítkem START 
testování připojeného nelineárního prvku DC proudem 1 mA. Pokud je 
měřeným prvkem metaloxidový varistor, zobrazí se na displeji hodnota 
miliampérového bodu UV @1 mA [V]. Pokud je měřeným prvkem 

plynem plněná bleskojistka (GDT), zobrazí se na displeji hodnota jejího 
stejnosměrného zapalovacího napětí UVDC [V].

3) FUNC
 ‑ Tlačítko umožňující v módu USPD nastavit minimální (DCmin) nebo 
maximální (DCmax) úroveň miliampérového bodu UV (ve voltech) pro 
tzv. opakovaná měření stejného typu SPD. Nastavení těchto úrovní na 
žádanou hodnotu se provádí pomocí tlačítek ↓↑ UTEST.

Pozn.: Pokud je nastavení úrovní DCmax a DCmin správně provedeno, 
zobrazí se výsledek testu SPD na displeji textem… buď TEST OK…nebo 
TEST x.

Podrobný návod k používání přístroje G ‑TESTER lze nalézt na 
www.acervoltage.cz

Jednoduchý přenosný diagnostický přístroj určený pro rychlou 
kontrolu přepěťových ochran (SPD) obsahujích metaloxidové 
varistory nebo plynem plněné bleskojistky (GDT).

Přístroj umožňuje kontrolovat:
a) Hodnotu tzv. varistorového napětí UV @ 1 mA [V] u SPD do     
     1000 V obsahující varistory.
b) Úroveň stejnosměrného zapalovacího napětí UVDC [V] u SPD  
     do 1000 V obsahujících bleskojistky.
c)  Hodnotu izolačního odporu Riso (od 25 VDC až do 1000 VDC).

PŘENOSNÝ MĚŘÍCÍ TESTER
měření mA bodu varistorů, DC zapalovacího napětí bleskojistek a izolačních odporů

Izolační odpory

Rozsah měření, 
jmenovitý rozsah měření

0,100 MΩ ÷ 1,999 GΩ (U = 25 V ÷ 99 V) 
0,100 MΩ ÷ 3,999 GΩ (U = 100 V ÷ 249 V) 

0,100 MΩ ÷ 9,999 GΩ (U = 250 V ÷ 1000 V)

Rozlišovací schopnost 0,001 MΩ / 0,01 MΩ / 0,1 MΩ / 0,001 GΩ

Základní chyba měření ± (2% z MH + 10 D)* (R < 1 GΩ) 
± (4% z MH + 15 D)* (R ≥ 1 GΩ)

Pracovní chyba měření ± (3% z MH + 20 D)* (R < 1 GΩ) 
± (5% z MH + 25 D)* (R ≥ 1 GΩ)

Jmenovitý měřicí proud ≥ 1 mA

Zkratový proud < 3 mA

Automatické vybití 
měřeného objektu ano

Přepěťové ochrany

Rozsah měření 40 V ÷ 1050 V

Rozlišovací schopnost 1 V

Základní chyba měření ± (2% z MH + 2 D)*

Pracovní chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*

Princip měření nárůst napětí s měřením 
tzv. miliampérového bodu

Napětí ss a stř. (skutečná efektivní hodnota TRMS)

Rozsah měření UIn 0 V ÷ 600 V ss / stř. (45 Hz ÷ 65 Hz)

Rozlišovací schopnost 1 V

Základní chyba měření ± (2% z MH + 2 D)*

Pracovní chyba měření ± (3% z MH + 3 D)*

Všeobecně

Napájení 4 ks AAA (LR03) alkalická baterie 1,5 V 
nebo NiMH akumulátor 1,2 V

Displej OLED, vícebarevný, grafický

Třída ochrany II (dvojitá izolace)

Přepěťová kategorie CAT III / 300 V nebo CAT II / 600 V

Stupeň znečištění 2

Krytí IP43

Rozměry 260 x 70 x 40 mm

Hmotnost 0,36 kg

Katalogové číslo 99000

‑ MH značí měřenou hodnotu, D značí digit

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

Popis tlačítek:
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OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU 
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
ochrana přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, spínacích zařízení a VN kabelových rozvodů

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU 
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V DC SÍTÍCH
ochrana stejnosměrné trakční sítě, trakčních vozidel a zařízení v DC sítích



REFERENCE

ochrana neživých částí kovových konstrukcí v DC trakčních napájecích systémech

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH

OCHRANY PROTI ATMOSFÉRICKÉMU
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
ochrana venkovního vedení NN, domovních přípojek, rozvaděčů distribučních transformátorů apod.

REFERENCE
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SVODIČE PŘEPĚTÍ
OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ
OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ

napětí v limitech

ACER VOLTAGE s.r.o. 
Bratří Štefanů 1170 
Hradec Králové 500 03
Česká republika

tel.: +420 491 618 571
info@acervoltage.cz 
www.acervoltage.cz

- můžete nám věřit
- na trhu od roku 1992
- objednávky už od 1 kusu
- krátké dodací lhůty
- moderní zkušební zařízení
- záruka maximální kvality
- 100% kontrola výroby na zkušebních zařízeních
- certifikace ČSN EN ISO 9001: 2016

Proč si vybrat nás?




