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Změny v oboru elektro

Komunikační a datová technika se v ně-
kolika desetiletích rozvíjela ze všech tech-
nik nejdynamičtěji. Automatizace v průmyslu 
a budovách v současné době postoupila již do 
středních a malých firem, a vyžaduje tak od-
borníky při obsluze, instalaci a údržbě.

Pracovní oblasti – silnoproud a slabo-
proud, které se dříve rozlišovaly, splynuly 
nyní v jedno (obr. 1). Tento technický roz-
mach a vývoj technologií v oboru elektro po-
skytuje dobrou možnost při jedné specializa-
ci podtrhnout kompetenci elektrikářů a na-
cházet pro ně nová zajímavá pole činnosti. 
Datové sítě nejsou nic jiného než sítě, kte-
ré jsou dnes obvykle používány pro přenos 
energií v domácnostech. Skládají se z kabe-
lů a vodičů, rozváděčů a přívodů ke konco-
vým zařízením. Rozdíl je jedině a výhradně 
v komplexnosti struktury a snad ještě v na-
pětí a přenášených výkonech a zvláštních 
ochranných opatřeních s ohledem na ztrá-
tu dat. Tyto úvahy a opatření je nutné brát 
v úvahu již při vypracovávání návrhu dato-
vých sítí tak, aby byly rušivé vlivy, např. 
EMC (Electro Magnetic Compatibility, elek-
tromagnetická kompatibilita), sníženy na co 
nejmenší možnou míru. Sítě jsou v současné 
době navrhovány do budov v tzv. strukturo-
vané kabeláži (obr. 2). Poskytují univerzál-
ně nahraditelné a na použití nezávislé rozvo-
dy kabelů, které nejsou závislé ani na určité 
topologii sítě, ani na výrobci nebo výrobku. 
Budoucí komunikační a datové služby s po-
užitím strukturované kabeláže mohou být 
v současnosti používány s jednou jedinou 
sítí pro přenos textů, dat, obrázků a pro ko-
munikaci. Principiálně se rozlišuje primár-
ní kabeláž pro spojení rozváděčů staveb, se-
kundární kabeláž pro spojení mezi rozváděči 
ve stavbách a terciární kabeláž pro propojení 
pracovišť. Pole rozváděčů jsou instalována 
na těchto rozhraních, která umožňují jedno-
duché prosmyčování s využitím ranžírovací 
kabeláže. Ethernet je v současné době vel-
mi rozšířeným typem sítě v místních sítích, 
který umožňuje výkon a rychlost přenosu 
1 000 Mbit/s a 10 Gbit/s.

Strukturovaná kabeláž nyní usnadňuje 
komunikaci mezi telefonní a napájecí sítí, 
zabezpečovacím systém a automatizací bu-
dov, jakož i přístup k internetu. V budouc-
nu může být vyvinuta univerzální přenoso-
vá síť a koncepce. Přenos dat je jen tak bez-
pečný, jak bezpečná je síť. Tak se posouvají 
více do popředí bezpečnostní aspekty. Sys-
témy přístrojů a zařízení musí být navrže-
ny např. z hlediska EMC tak, aby pracova-
ly v určitém elektromagnetickém prostředí 
a samy nezpůsobovaly žádné rušivé vlivy, 

které by mohly v jejich okolí ovlivňovat 
jiné přístroje, zařízení a systémy. Přitom 
je důležité vzít v úvahu podmínky prostře-
dí s ohledem na elektromagnetické pole. 
Technická témata, jako jsou např. kvalita 

napájecí sítě nn, rušení s ohledem na roz-
běh motorů nebo rušení způsobená bles-
kem a přepětím, jsou důležité otázky, kte-
ré při instalaci sítě 230/400 V dosud neby-
ly položeny.

Důležitá opatření z hlediska návrhu EMC 
jsou především věcí rozdělení prostorů, stí-
nění nebo instalace ochranných přístrojů. 

Tato opatření, budou-li správně navržena a 
realizována, povedou k vysoké úrovni při-
pravenosti moderních komunikačních sítí. 
Plynulý provoz sítí zde předpokládá urči-
tou koncepci EMC a zahrnuje také ochranu 

před bleskem a přepětím 
budov a systémů. Ochra-
na EMC znamená zna-
lost ochranných účinků 
a správného výběru svo-
dičů bleskových proudů 
a přepětí pro informačně- 
-technické systémy. Im-
pulzní odolnost přístrojů 
je rozhodující pro posu-
zování správné instalace 
přístrojů při uvedených 
elektrických podmín-
kách prostředí. Konco-
vá zařízení jsou rozdě-
lena podle zkušebních 
úrovní do čtyř různých 

tříd, kde třída 1 znamená nejmenší impulzní 
odolnost koncového zařízení. Úlohou svodi-
čů v informačně-technické síti je omezit ru-
šivé vlivy na bezpečnou hodnotu a impulz-
ní odolnost koncového zařízení navrhnout 
tak, aby hodnota propuštěné energie ležela 
pod zkušebními hodnotami EMC koncové-
ho zařízení. Při výběru vhodného svodiče  
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Obr. 1. Patchkabel s přepěťovou ochranou kategorie 6

Obr. 2. Strukturovaná kabeláž s odpovídajícími úrovněmi hierarchií

koncové 
zařízení

(KZ)

koncové 
zařízení

(KZ)

koncové 
zařízení

(KZ)

koncové 
zařízení

(KZ)

koncové 
zařízení

(KZ)

koncové 
zařízení

(KZ)

informačně-
technické 
zásuvky

(IT)

podružný
rozváděč

(PR)

podružný
rozváděč

(PR)

podružný
rozváděč

(PR)

podružný
rozváděč

(PR)

hlavní
rozváděč

stavby (HR)

hlavní
rozváděč

stavby (HR)

hlavní
rozváděč

stavby (HR)

hlavní
rozváděč

(HR)

terciární 
kabeláž

primární 
kabeláž

spojení (optické)
bod v rozváděči (optický)

kabelový 
rozváděč

(KR)

informačně-
technické 
zásuvky

(IT)

informačně-
technické 
zásuvky

(IT)

informačně-
technické 
zásuvky

(IT)

informačně-
technické 
zásuvky

(IT)

informačně-
technické 
zásuvky

(IT)

sekundární 
kabeláž

------



33ELEKTRO 4/2008

téma

Obr. 3. Příklad instalace svodiče podle energetické koordinace podle tříd svodičů Yellow/line 
a návrh symbolů tříd svodičů Yellow/line
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přepětí je třeba počítat nejen se systémovými 
parametry, ale také s tím, jak a zda je svodič 
schopen chránit koncové zařízení.

U výrobků svodičů přepětí řady Yellow/ 
/Line je označení tříd svodičů na přístro-
ji. Označení svodičů ve spojení s označe-

ním koncového přístroje vypovídá o tom, 
zda vyhovují společně svodič a koncový 
přístroj a zda jsou spolu energeticky koor-
dinovány (obr. 3). Dodatečně mohou být 
přístroje řady Yellow/Line rychle otestová-
ny z hlediska funkce jednoduchým zkušeb-
ním modulem.

Všechny tyto činnosti při instalaci a revi-
ze sítí jsou klasické práce elektrotechnické-
ho řemesla. Přirozeně budou kladeny stále 
větší požadavky na činnosti související s ka-
beláží a instalací, aby zůstala zajištěna bez-
pečnost systémů také z pohledu ochrany před 
bleskem a přepětím. Naproti tomu je to jed-
na z budoucích oblastí činnosti elektrikářů. 
Zde se odborníkům nabízejí nové a zajíma-
vé možnosti, jak doplnit svůj model obcho-
du a vybudovat ho.

Další informace o sortimentu výrobků spo-
lečnosti Dehn + Söhne mohou zájemci zís-
kat na adrese: 
http://www.dehn.cz
nebo se lze obrátit přímo na pracovníky spo-
lečnosti na kontakt:
tel.: 222 560 104
fax: 222 562 424
e-mail: info@dehn.cz


