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DEHNventil M – kombinovaný svodič 
bleskových proudů a přepětí

Ve funkčně navrženém modulárním svo-
diči DEHNventil M se spojuje vysoká spo-
lehlivost s technickým řešením na nejvyšší 
úrovni. Již mnoho let představují výrobky 
DEHNventil řešení na nejvyšší technické 
úrovni v podobě all-in-one. V rámci jed-
noho přístroje je řešeno potenciálové vy-
rovnání bleskových proudů od úrovně pro 
nejvyšší třídu ochrany LPL I (Lightning 
Protection Level, hladina ochrany před bles-
kem) po běžná nízká provozní přepětí o ma-
lé energii.

DEHNventil M (obr. 1) je především svo-
dič bleskových proudů SPD Typ 1, hlavně 
proto, že ve čtyřpólovém či třípólovém pro-
vedení svede bleskový proud až 100 kA (tvar 
vlny 10/350 µs). Ani při tomto maximálním 
zatížení není rozdíl potenciálu za DEHN-
ventilem M vetší než 1,5 kV (Up). Díky této 
nízké ochranné úrovni již nemusí být v těs-
né blízkosti za DEHNventilem M instalo-
vána další přepěťová ochrana Typ 2, či do-
konce Typ 3, s identickou ochrannou úrov-
ní, jako má DEHNventil. Ochranná úroveň 
je však omezena délkou přívodního kabelu.  
Je-li koncové zařízení umístěno více než 5 m 
od DEHNventilu M, měla by být v podruž-
ném rozváděči instalována opět přepěťová 

ochrana Typ 2 (např. DEHNguard M TNS). 
Je-li koncové zařízení ve vzdálenosti do 5 m 
po délce kabelu od DEHNguard TNS, lze 
opět vynechat SPD Typ 3.

Výhodou kombinovaného svodiče blesko-
vých proudů a přepětí je energetická koordi-
nace (obr. 2) s následně použitou přepěťovou 
ochrannou bez ohledu na to, zda jde o SPD 

Tabulka použití DEHNventilu M pro různé druhy rozvodných sítí

Síť Model bez kontaktu Objednací 
číslo

Model s kontaktem Objednací 
číslo

jednofázová	síť	TN DV	M	TN	255 951	200 DV	M	TN	255	FM 951	205
třífázová	síť	TN-C DV	M	TN-C	255 951	300 DV	M	TN-C	255	FM 951	305
třífázová	síť	TNS DV	M	TNS	255 951	400 DV	M	TNS	255	FM 951	405
třífázová	síť	TT DV	M	TT	255	 951	310	 DV	M	TT	255	FM 951	315
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Obr. 1. DEHNventil M TNC

Obr. 2. Energetická koordinace kombinovaného svodiče
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Obr. 3. DEHNguard M TNS FM Obr. 4. DEHNrail
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Obr. 6. DEHNventil M TNC FM

Obr. 5. DEHNflex

Typ 2 řady DEHNguard (obr. 3) nebo přímo 
o SPD Typ 3 řady DEHNrail M (obr. 4) či 
model DEHNflex M (obr. 5), určený do zá-
suvky nebo instalační krabice.

Maximální variabilita DEHNventilu M 
pro použití při ochraně různých technických 
zařízení nezávisle na druhu rozvodné sou-
stavy předurčuje použít jej jako ideální pl-
nohodnotné řešení přepěťové ochrany téměř 
pro každý napájecí rozváděč (obr. 6).

Jádrem DEHNventilu M je dvojnásobné 
jiskřiště s technologií RADAX-Flow s nu-
lovým klidovým odběrem, který díky me-

chanické konstrukci vykazuje stálost para-
metrů po několik desetiletí. Pro okamžitou 
vizuální kontrolu stavu je v každém modu-
lu s jiskřištěm a řídicí elektronikou zabu-
dován stavový terčík. Takto řešená kontro-
la správného fungování přístroje nemá na 
rozdíl od světelné signalizace žádný kli-
dový odběr.

Jiskřiště uživateli poskytuje komfort ne-
přerušené dodávky elektrické energie, pro-
tože DEHNventil M zháší následný proud až 
do hodnoty 50 kA, a to při nevybavení před-
řazených pojistek od 35 A gG/gL.

Všechny zmíněné výhody, které kombi-
novaný svodič bleskových proudů a přepětí 
DEHNventil M vykazuje, jsou důvodem pro 
jeho použití všude tam, kde je vyžadována ta 
nejvyšší jistota provozu.

Další informace mohou zájemci získat na 
adrese:
http://www.dehn.cz
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