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Proudové chrániče v bytových rozvodech

Úvod

V. srpnu. 2007. byla. vydána. norma. ČSN.
33.2000-4-41.ed..2.(Elektrické.instalace.nízké-
ho.napětí.–.Část.4-41.Ochranná.opatření.pro.za-
jištění.bezpečnosti.–.Ochrana.před.úrazem.elek-
trickým.proudem)..S.účinností.od.1..února.2009.
nahrazuje. ČSN. 33.2000-4-41. z.února. 2000...
Do.uvedeného.data.platí.obě.normy.současně.

Významnou.novinkou.je.požadavek.na.do-
plňkovou.ochranu.zásuvek.a.mobilních.zaří-
zení.pro.venkovní.použití.proudovými.chrá-
niči.s.jmenovitým.reziduálním.proudem.I∆n.≤.
≤.30.mA..V.článku.411.3.3.Doplňková.ochra-
na.je.uvedeno:

„Ve střídavé síti musí být doplňková ochra-
na proudovými chrániči provedena v soula-
du s 415.1 u
o zásuvek, jejichž jmenovitý proud nepřekra-

čuje 20 A, které jsou užívány laiky (osoba-
mi bez elektrotechnické kvalifikace) a jsou 
určeny pro všeobecné použití

Poznámka: Výjimkou mohou být:
– zásuvky určené k použití pod dozorem zna-

lé nebo poučené osoby, např. v některých 
komerčních nebo průmyslových provozech, 
nebo

– zvláštní zásuvka určená pro připojení spe-
ciálního zařízení

Poznámka N:
Takovými zásuvkami pro speciální druh za-
řízení mohou být např. zásuvky pro zaříze-
ní kancelářské a výpočetní techniky nebo pro 
chladničky, tj. zásuvky pro napájení zařízení, 
jehož nežádoucí vypnutí by mohlo být příči-
nou značných škod.
o mobilních zařízení určených pro venkovní 

použití, jejichž jmenovitý proud nepřesa-
huje 32 A.“
Tímto.požadavkem.se.významně.rozšiřuje.

okruh.obvodů,.které.musí.být.chráněny.prou-
dovými.chrániči.

Proudový.chránič.zajišťující.doplňkovou.
ochranu.může.současně.zajišťovat. i.ochra-
nu.při.poruše.(před.dotykem.neživých.čás-
tí)..Vezmou-li.se.v.úvahu.možné.negativní.
okolnosti.(zvýšený.přechodový.odpor.spo-
jů,. dodatečná. impedance. připojovací. nebo.
i.prodlužovací.šňůry.apod.),.může.ji.vzhle-
dem.ke.své.citlivosti.zajišťovat.mnohdy.vý-
razně.lépe.

V.této.souvislosti. je.vhodné.si.připome-
nout. některé. skutečnosti. týkající. se. prou-
dových. chráničů.. Princip. funkce,. založený.
na.zjišťování.a.vyhodnocování.vektorového.
součtu.okamžitých.hodnot.proudů.v.pracov-
ních.vodičích.(reziduálního.proudu),.je.vět-
šinou.znám.

Podívejme. se. tedy. na. jednotlivé. druhy.
proudových.chráničů,.jejich.vlastnosti.a.dů-
ležité.charakteristické.parametry.a.z.toho.pra-
menící.vhodnost.jejich.použití.

Ing. Ivo Faltus, OEZ s. r. o.

Na	jaře	letošního	roku	uvedla	společnost	OEZ	s.	r.	o.	na	trh	novou	řadu	modulárních	pří-
strojů	MINIA.	Jedná	se	především	o	jističe,	proudové	chrániče	a	ostatní	přístroje.	Všechny	
přístroje	se	upevňují	na	lištu	šířky	U	35	mm	podle	ČSN	EN	60715.	Jejich	hlavní	použití	je	
v	instalacích	občanské	výstavby	a	administrativních	budovách.	Používají	se	však	i	v	průmys-
lových	instalacích.	Sjednocujícími	prvky	modulárních	přístrojů	MINIA	jsou	moderní	design	
a	srozumitelné	řešení	provozního	stavu,	které	je	přehledné	pro	jakéhokoliv	uživatele.

Modulární

 I novované

N adstandardní

 I nspirující

A vždy usměvavé přístroje!

Usměvavé tváře Vašich partnerů jsou zárukou dobré nálady. Když spojíte tradiční spolehlivost s moderním designem 
a nápadité řešení ukazatelů stavu, přehledné pro jakéhokoliv uživatele se snadnou dostupností, výsledkem je nová 
řada modulárních přístrojů OEZ s názvem MINIA. Věříme, že přístroje řady MINIA se stanou Vašimi dobrými přáteli 
a partnery ve Vašem profesním životě. Spokojený úsměv pak zcela jistě ozdobí i Vaši tvář.

Usměvavé tváře Vašich partnerů jsou zárukou dobré nálady. Když spojíte tradiční spolehlivost s moderním designem 
a nápadité řešení ukazatelů stavu, přehledné pro jakéhokoliv uživatele se snadnou dostupností, výsledkem je nová 
řada modulárních přístrojů OEZ s názvem MINIA. Věříme, že přístroje řady MINIA se stanou Vašimi dobrými přáteli 
a partnery ve Vašem profesním životě. Spokojený úsměv pak zcela jistě ozdobí i Vaši tvář.

Elektro_pulstrana_180x122_zrcadlo  23.1.2008  9:21  Str. 1



�2 ELEKTRO 6/2008

Rozdělení proudových chráničů

Proudové. chrániče. lze. rozdělit. podle.
funkční. závislosti. na.napájecím.napětí,. po-
dle.citlivosti.na.druh.proudu.a.podle.vypína-
cí.charakteristiky.
Proudové chrániče podle funkční závislosti 
na napájecím napětí:

a). funkčně.nezávislé
Ochranná.funkce.těchto.proudových.chrá-

ničů.není.závislá.na.napětí.sítě.nebo.na.po-
mocném. zdroji..Vypnutí. chrániče. v. přípa-
dě. vzniku. vypínacího. reziduálního. proudu.
zajišťuje. energie. nastřádaná. jeho. zapnutím.
a.samotný.vypínací.reziduální.proud..Prou-
dové. chrániče. tohoto.druhu.mohou.zajišťo-
vat.jak.doplňkovou.ochranu.(je-li.jejich.jme-
novitý. reziduální. proud. I∆n. ≤. 30. mA),. tak.
ochranu. při. poruše,. ale. také. ochranu. před.
požárem.v.důsledku.plazivých.proudů.(je-li..
I∆n.≤.300.mA).

Všechny.typy.proudových.chráničů.dodá-
vaných.společností.OEZ.jsou.funkčně.nezá-
vislé.na.napájecím.napětím.

b). funkčně.závislé
Tyto.chrániče.se.dále.dělí.na.chrániče.vy-

pínající a.na.chrániče.nevypínající.automa-
ticky.při.poruše.napájecího.napětí.

Chrániče.vypínající.při.poruše.napájecího.
napětí.nejsou.vhodné.pro.bytovou.výstavbu.
(po.každém.výpadku.napětí.je.třeba.je.zno-
vu. zapnout)..Vhodné. jsou. naopak. v. přípa-
dech,.kdy.po.výpadku.napětí.–.při.jeho.ob-
nově.nemá.za.ním.připojené.elektrické.zaří-
zení.z.bezpečnostního.důvodu.pracovat.(např..
okružní.pila.atd.).

Chrániče.nevypínající.při.poruše.napáje-
cího.napětí.mohou.podle.čl..532.2.2.2.v.sou-
časné.době.platné.ČSN.33.2000-5-53.(Elek-
trotechnické. předpisy.. Elektrická. zařízení..
Část.5:.Výběr.a.stavba.elektrických.zařízení..
Kapitola.53:.Spínací.a.řídicí.přístroje).zajiš-
ťovat.ochranu.při.poruše.jen.tehdy,.je-li.tato.
ochrana.v.případě.poruchy.napájecího.napě-
tí.zajištěna.jiným.způsobem,.nebo.jsou.pří-
stroje. instalovány,. obsluhovány,. zkoušeny.
a. kontrolovány. osobami. poučenými. nebo.
znalými..V. bytové. výstavbě. tak. nemohou.
napěťově závislé proudové chrániče nevypí-
nající při poruše napájecího napětí.(tomuto.
druhu.chráničů.se.většinou.ne.zcela.správně.
říká.elektronické.proudové.chrániče.a.ozna-
čují.se.mnohdy.DI).zajišťovat.jako.jediné.pří-
stroje.ochranu.při.poruše..Mohou.tedy.zajiš-
ťovat.pouze.doplňkovou.ochranu.a.ochranu.
před.požárem.

Toto.omezení.vyplývá.z.požadavku.je-
jich.předmětové.normy.na.rozsah.napájecí-
ho.napětí,.ve.kterém.musí. fungovat. (0,85.
až.1,1.Un),.a.ze.skutečnosti,.že.v.případě.
poruchy.za.chráničem.dojde.v.naprosté.vět-
šině.případů.k.poklesu.jeho.napájecího.na-
pětí.pod.hodnotu.0,85.Un..(V.této.souvis-
losti.se.připravuje.změna.předmětové.nor-
my,. která. bude. obsahovat. snížení. dolní.

hranice.napětí,.při.které.musí.být.ještě.za-
ručena. jejich. funkce. na. 85.V,. a. následně.
změna.ČSN.33.2000-5-53,.a.tím.zrušení.to-
hoto.omezení.)

Proudové chrániče podle citlivosti na druh 
proudu:

a). chrániče.typu.AC.
Chrániče. tohoto. typu. jsou. vhodné. pro.

ochranu.v.elektrických.rozvodech.nebo.jejich.
částech,. ve. kterých. se. vyskytují. jen. střída-
vé.reziduální.proudy..Pulzující.stejnosměrné.
složky.reziduálního.proudu.mohou.snižovat.
citlivost.tohoto.typu.chrániče..V.bytové.vý-
stavbě.má.typ.AC.dominantní.použití.

b). chrániče.typu.A.
Chrániče.typu.A.jsou.vhodné.pro.ochranu.

v.elektrických.rozvodech.nebo.jejich.částech,.
ve.kterých.se.vyskytují.jak.střídavé,.tak.i.pul-

zující.stejnosměrné.reziduální.proudy.
V.bytové.výstavbě.mají.omezené.použití..

Některé.domácí.spotřebiče.používají.pro.re-
gulaci.výkonu.diodu.(jednocestné.usměrnění).
–.např..vysoušeče.vlasů..Je.tedy.mj..vhodný.
pro.ochranu.zásuvek,.u.kterých.lze.předpo-
kládat.připojení.těchto.spotřebičů,.např..zá-
suvek.v.koupelně.

c). chrániče.typu.B.
Chrániče.typu.B.jsou.vhodné.pro.ochranu.

v.elektrických.rozvodech.nebo.jejich.částech,.
ve.kterých.se.mohou.vyskytnout.jak.střídavé.
nebo.pulzující.stejnosměrné.reziduální.prou-
dy,.tak.i.hladké.stejnosměrné.reziduální.prou-
dy..Vzhledem.k.velmi.omezenému.použití.je.
většina.dodavatelů.nemá.ve.své.základní.na-
bídce..V.bytové.výstavbě.se.nepoužívají.
Proudové chrániče podle vypínací charakte-
ristiky (časového zpoždění vypnutí):

a). chrániče. pro. všeobecné. použití. –. bez..

zpoždění. – .(obvykle.bez.označení)

Odolnost.těchto.chráničů.proti.rázovému.
proudu.(8/20.μs). je.minimálně.250.A..Mo-
hou.vybavovat.v.podstatě.okamžitě.při.vzni-

ku.vypínacího.reziduálního.proudu.(vypína-
cí.čas.není.zdola.omezen).

b). chrániče.se.zpožděním.min..10.ms. G

. Odolnost. těchto. chráničů. proti. rázovému.
proudu.(8/20.μs).je.3.kA..Jejich.doba.nepů-
sobení.(zpoždění).je.minimálně.10.ms..Ma-
ximální.vypínací.doby.v.závislosti.na.veli-
kosti. vypínacího. reziduálního.proudu. jsou.
stejné.jako.u.chráničů.pro.všeobecné.použi-
tí..Tyto.chrániče.zaručují.velkou.odolnost,.
a.to.nejen.proti.zapínacím.proudům,.ale.také.
proti. krátkodobým. reziduálním. proudům,.
které. jsou.vyvolány. spínacím.přepětím.při.
použití.odrušovacích.kapacitních.filtrů.nebo.
atmosférickým.přepětím.při.použití.přepěťo-
vých.ochran,.popř..nabíjecími.proudy.kapa-
cit.proti.zemi.(dlouhá.vedení,.kapacitní.fil-
try).atd..Chrániče.se.zpožděním.tak.význam-
ně.omezují.počet.nežádoucích.vypnutí.

c). selektivní. proudové. chrániče. –. se. zpož-.

. děním.min..40.ms. S

Odolnost.těchto.chráničů.proti.rázovému.
proudu.(8/20.μs).je.5.kA..Jejich.doba.nepů-
sobení.je.minimálně.40.ms..Mají.ještě.větší.
odolnost.proti.zapínacím.a.krátkodobým.rezi-
duálním.proudům..Používají.se.většinou.jako.
hlavní.chrániče..Umožňují.dosažení.selekti-
vity.mezi.proudovými.chrániči.

Selektivita proudových chráničů

Aby.byla.zajištěna.úplná.selektivita.(v.ce-
lém. rozsahu. vypínacích. reziduálních. prou-
dů).mezi.dvěma.za.sebou.řazenými.proudo-
vými.chrániči.(obr..1),.musí.být.splněny.dvě.
podmínky:
1.. Doby.nepůsobení.předřazeného.proudové-

ho.chrániče.(blíže.ke.zdroji).pro.všechny.
hodnoty.vypínacího.reziduálního.proudu.
musí.být.delší.než.celkové.vypínací.časy.
přiřazeného.proudového.chrániče.
Tuto. podmínku. může. jako. předřazený.

chránič.splnit.jen.selektivní.proudový.chrá-
nič,.a.to.ještě.při.splnění.i.druhé.podmínky.
2.. Proudové.chrániče.mohou.podle.předměto-

vé.normy.ČSN.EN.61008.(Proudové.chrá-
niče).vypínat.již.při.dosažení.50.%.svého.
jmenovitého.reziduálního.proudu..Vyrábějí.
se.obvykle.v.řadě.jmenovitých.reziduálních.
proudů.I∆n.=.10,.30,.100,.300….mA..Lze.
tedy.formulovat.obecně.druhou.podmínku:
Jmenovitý.reziduální.proud.předřazeného.

proudového.chrániče.musí.být.minimálně.tři-
krát.větší.než.jmenovitý.reziduální.proud.při-
řazeného.proudového.chrániče..

Přiřazený. proudový. chránič. může. být.
buď.pro.všeobecné.použití,.nebo.se.zpož-
děním. G .

Ochrana proudových chráničů proti 
nadproudům

U.proudového.chrániče.se.jako.jeden.z.pa-
rametrů.udává.jmenovitý.podmíněný.zkratový.

Obr. 1. Příklad selektivního řazení proudových 
chráničů

zátěž zátěž
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proud.Inc.spolu.se.stanoveným.předřazeným.
jisticím.přístrojem..Aby.byla.zajištěna.ochra-
na.chrániče.proti.zkratu,.musí.být.počáteční.
rázový.zkratový.proud.Ik".v.místě.předřaze-
ného.jisticího.přístroje.menší.nebo.maximál-
ně.roven.jmenovitému.podmíněnému.zkrato-
vému.proudu.Inc.chrániče,.tedy:

Ik".≤.Inc

Dalším.uváděným.parametrem.je.jmeno-
vitý.proud.In..Proud.této.velikosti.může.daný.
chránič. přenášet. trvale..Větší. proudy. může.
přenášet.jen.po.omezenou.dobu,.a.musí.tedy.
být.do.určité.doby.odpojeny.jisticím.přístro-
jem..Jsou-li.jako.nadproudová.ochrana.chrá-

ničů.dodávaných.OEZ.zvoleny. jističe.LPE,.
LPN.nebo.LST.(či.také.dříve.vyráběné.LSE.
a.LSN),.měl.by.být. jejich. jmenovitý.proud.
menší.nebo.maximálně. roven. jmenovitému.
proudu.proudového.chrániče,.tedy:

In.jističe.≤.In.chrániče

Tuto.nerovnost.je.třeba.chápat.tak,.že.ne-
hrozí-li.chrániči.opakované.dlouhodobé.pře-
tížení.malými.nadproudy.(asi.do.1,45In.chrá-
niče),.lze.použít.jistič.stejného.jmenovitého.
proudu.jako.chránič..Proti.větším.nadprou-
dům. je. ochrana. tímto. jističem. dostatečně.
účinná..Nedají-li.se.dlouhodobá.malá.přetí-
žení.vyloučit,.je.třeba.použít.jistič.s.jmeno-
vitým.proudem.o. jeden. stupeň.nižším.než.
běžné.řady.jmenovitých.proudů.(jističe.pod-
le.ČSN.EN.60898.mohou.vypínat.v.krajním.
případě.až.při.1,45In.jističe)..Takto.zvolený.
jistič. je. schopen. zajistit. ochranu. chrániči.
v.celém.rozsahu.nadproudů.až.do.hodnoty.
zkratového.proudu.Ik",.který.se.rovná.jme-
novitému.podmíněnému.zkratovému.prou-
du. chrániče. Inc. s. tímto. jističem. (viz. kata-

logová. dokumentace. OEZ:. Modulární. pří-
stroje.MINIA).

Modelové návrhy rozvodu nn bytu

Dále.jsou.uvedeny.návrhy.řešení.bytové-
ho.rozvodu.v.několika.variantách,.a.to.před-
ně. z. hlediska. bezpečnosti. (úrovně. zajištění.
ochrany. před. úrazem. elektrickým. proudem.
v. závislosti. na. rozsahu. chráněných. konco-
vých. obvodů. proudovými. chrániči). a. dále.
z.hlediska.nezávislosti.napájení.jednotlivých.
vývodů. (vliv.poruchy.v. jednom.obvodu.na.
napájení.jiných.obvodů),.a.tím.také.investič-
ních.nákladů.

Návrhy.je.třeba.chápat.jen.jako.modelové.

pro.vysvětlení.problematiky..Ve.skutečnosti.
mohou.z.hlediska.množství.koncových.obvo-
dů,.jejich.dělení.a.obsahu.nabývat.velké.roz-
manitosti.podle.dispozice.konkrétního.bytu.
a.požadavků.investora.

a). Ekonomický.návrh
Koncepce. řešení. ekonomického. návrhu.

vychází.ze.zajištění.požadavků.ochranného.
opatření. automatické odpojení od zdro-
je.a.doplňkové ochrany proudovým chrá-
ničem,. tedy.požadavků.ČSN.33.2000-4-41.
ed..2.a.minimalizace.investičních.nákladů.na.
ochranné.a.spínací.přístroje.(obr..2).

Na.vstupu.bytové.rozvodnice.je.z.důvodu.
možnosti.místního.odpojení.celého.bytu.po-
užit.např..vypínač.APN.32.(In.=.32.A),.splňu-
jící.požadavky.na.bezpečné.odpojení..Dále.je.
proveden.přechod.ze.sítě.TN-C.na.TN-S,.tj..
vodič.PEN.je.rozdělen.na.PE.a.N.

Koncové.obvody,.které.nepodléhají.poža-
davku.doplňkové.ochrany.proudovým.chráni-
čem,.jsou.připojeny.přes.ochranné.jističe,.které.
zajišťují.jejich.nadproudovou.ochranu.a.ochra-
nu. při. poruše. automatickým. odpojením. od.

zdroje..V.tomto.případě.jde.o.obvody.napáje-
jící.sporák,.bojler.a.světla.mimo.koupelnu.

Všechny.koncové.obvody,.které.vyžadu-
jí. doplňkovou.ochranu,. jsou.připojeny.přes.
proudový. chránič. s. jmenovitým. reziduál-
ním.proudem.I∆n.=.30.mA..Vzhledem.k.mi-
nimalizaci.nákladů.je.použit.jeden.společný.
čtyřpólový.chránič..Mimo.doplňkovou.ochra-
nu.zajišťuje.tento.chránič,.je-li.napěťově.ne-
závislý,.také.současně.ochranu.při.poruše.au-
tomatickým.odpojením..Dílčí.koncové.obvo-
dy.jsou.za.chráničem.připojeny.na.jednotlivé.
fáze.s.ohledem.na.jejich.rovnoměrné.zatíže-
ní..V.tomto.případě.jsou.přes.proudový.chrá-
nič. připojeny. obvody. zásuvek. v. pokojích,.
koupelně,.kuchyňské. linky.a.ostatní. zásuv-
ky.v.kuchyni,.zásuvky.pro.pračku.a.myčku.
a.světla.v.koupelně.

Proudový. chránič. je. chráněn. proti. nad-
proudům.hlavním.domovním.jističem.Q33H.
s. jmenovitým. proudem. In. =. 25.A. (např...
LPN-25B-3). umístěným. v. elektroměrovém.
rozváděči..Protože.nelze.zcela.vyloučit.mož-
nost.malých.dlouhodobých.nadproudů.vzhle-
dem.k.připojeným.obvodům,.je.vhodné.po-
užít. proudový. chránič. s. jmenovitým. prou-
dem.In.=.40.A.

Protože.lze.předpokládat,.že.součástí.zaří-
zení.bytu.budou.elektronické.spotřebiče.cit-
livé.na.přepětí.napájené.ze.zásuvek.a.že.bu-
dou.alespoň.některé.z.nich.chráněny.místní-
mi.přepěťovými.ochranami.3..stupně.(T3),.je.
vhodné.použít.zpožděný.proudový.chránič.G.
(významně.omezíme.počet.nežádoucích.vy-
pnutí)..Tato.volba.je.vhodná.také.vzhledem.
k.tomu,.že.není.instalován.samostatný.zásuv-
kový.obvod.pro.chladničku.bez.proudového.
chrániče. (v. mnoha. případech. není. dopředu.
známo. přesné. uspořádání. vybavení. bytu,.
a.pokud.ano,.časem.se.může.změnit).

Vzhledem. k. tomu,. že. proudový. chránič.
zajišťuje.také.doplňkovou.ochranu.zásuvko-
vého.obvodu.v.koupelně,.kde.nelze.vyloučit.
připojení.spotřebičů,.u.kterých.se.ke.snížení.
výkonu.využívá.dioda,.je.vhodné.použít.prou-
dový.chránič.typu.A.

Pro.výše.uvedený.modelový.návrh.je.tedy.
vhodný.čtyřpólový.proudový.chránič.s.jme-
novitým.reziduálním.proudem.I∆n.=.30.mA,.
jmenovitým. proudem. In. =. 40,. zpožděný. G.
a. reagující. také. na. stejnosměrný. pulzující.
proud,.tj..typ.A..Těmto.požadavkům.odpoví-
dá.proudový.chránič.dodávaný.OEZ.mající.
typové.označení:.OFI-40-4-030A-G.

b). Návrh. s. centrálním. proudovým. chráni-
čem
Ve. snaze. zajistit. vyšší. úroveň. ochrany.

před.úrazem.elektrickým.proudem.při.mini-
malizaci.investičních.nákladů.se.nabízí.a.ta-
ké. mnohdy. realizuje. zapojení. s. centrálním.
chráničem.(obr..3).

Při.tomto.řešení.je.na.vstupu.bytové.roz-
vodnice. místo. vypínače. použit. proudový.
chránič.s.jmenovitým.reziduálním.proudem.
I∆n.=.30.mA..Před.tímto.proudovým.chráni-
čem.je.nutné.provést.přechod.ze.sítě.TN-C.
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Obr. 2. Ekonomický návrh
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na.TN-S..Proudový.chránič.zajišťuje.jednak.
doplňkovou. ochranu,. jednak. také. ochranu.
při. poruše. a. před. požárem. v. důsledku. pla-
zivých. proudů. celého. následného. rozvodu..
Používá.se.také.k.místnímu.odpojení.celého.
bytu. (chrániče. splňují. požadavky. pro. bez-
pečné.odpojení).

Řešení.se.jeví.velmi.vhodné,.má.ale.zásad-
ní.nedostatek..Tím.je.odpojení.celého.bytu.od.
napájení.v.případě.vzniku.poruchy.v.kteréko-
liv.části. rozvodu.za.proudovým.chráničem,.
který.vyvolal.vypnutí.tohoto.chrániče.

Vypnutí. chrániče. může. být. způsobeno.
vznikem.poruchového.proudu.v.důsledku.po-
rušení.izolace.mezi.živou.a.neživou.částí.elek-
trického.zařízení.–.zkratem.nebo.jen.zhorše-
ním.izolačního.stavu.po.určité.době.–.zvýšení.
poruchového.proudu.nad.hodnotu.vypínací-
ho.reziduálního.proudu.chrániče.(proudový.
chránič.s.I∆n.=.30.mA.může.vypínat.již.při.
15.mA!)..Dále.v.důsledku.iniciace.použitých.
přepěťových.ochran.atmosférickým.nebo.spí-
nacím.přepětím..Nezanedbatelné.hodnoty.po-
ruchového.proudu.mohou.být.také.způsobeny.
kapacitními. proudy. v. rozsáhlejších. instala-
cích.(100.m.vedení.kabely.CYKY,.CYKYLo..
apod..odpovídá.kapacitní.proud.1.až.2.mA).
nebo. kapacitními. proudy. odrušovacích. fil-
trů.spínaných.zdrojů.(počítače,.elektronické.
předřadníky. zářivek. a. jiných. výbojek. atd.).
a.také.nabíjecími.proudy.těchto.kapacit.

Je.třeba.si.uvědomit,.že.na.výsledném.po-
ruchovém. proudu. se. podílejí. všechny. dílčí.
poruchové.proudy.jednotlivých.částí.instala-
ce,.které.jsou.zapojeny.za.společným.proudo-
vým.chráničem..Vypnutí.proudového.chráni-
če.může.být.způsobeno.také.náhodným.spo-
jením.vodičů.PE.a.N.za.chráničem.

Pokud.je.použita.dvoutarifní.sazba,.musí.
být.cívka.stykače.zapínajícího.spotřebič.v.do-
bě.nízkého. tarifu.zapojena.na.fázový.vodič.
před.proudovým.chráničem,.protože.nulový.
vodič. N. neprochází. v. tomto. případě. chrá-
ničem,. ale. je. veden. přímo. k. cívce. stykače.
z.elektroměrového.rozváděče,.kde.je.spínán.
sazbovým.spínačem.(přijímač.HDO).

Vzhledem.k.uvedenému.zásadnímu.nedo-
statku. není. řešení. s. centrálním. proudovým.
chráničem.vhodné..Má-li.být.přesto.toto.ře-
šení.aplikováno,.měl.by.v.tomto.případě.být.
použit.proudový.chránič.s.jmenovitým.prou-
dem.In.=.40.A.(chrání.jej.jistič.In.=.25.A,.ne-
boť.vzhledem.ke.všem.připojeným.obvodům.
nelze.zcela.vyloučit.možnost.malých.dlouho-
dobých.nadproudů).a.zpožděný.G.pro.omeze-
ní.nežádoucího.vypnutí..Ze.stejného.důvodu.
jako.v.předešlém.návrhu.lze.použít.chránič.
typu.A,.tedy.proudový.chránič.stejného.typo-
vého.označení.OFI-40-4-030A-G.jako.v.pře-
dešlém.návrhu.

c). Návrh.se.zvýšenou.bezpečností.a.spoleh-
livostí
Větší.bezpečnosti.z.hlediska.možného.úrazu.

elektrickým.proudem.je.dosaženo.tím,.že.veš-
keré.koncové.obvody,.tedy.elektrická.zařízení,.
jsou.připojeny.přes.proudové.chrániče.s.jme-
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Obr. 4. Návrh se zvýšenou bezpečností a spolehlivostí

novitým.reziduálním.proudem.I∆n.=.30.mA..
(obr..4)..Větší.spolehlivost.je.zajištěna.vhod-
ným. rozdělením.obvodů.do. skupin. chráně-
ných.samostatnými.čtyřpólovými.proudový-
mi.chrániči.

V.tomto.případě.mohou.být.použity.všech-
ny.proudové.chrániče.s.jmenovitým.proudem.
In.=.25.A..Proudové.chrániče.FI1.a.FI2.jsou.
vhodné.typu.AC.pro.všeobecné.použití.(bez.
zpoždění).reagující.na.střídavý.proud.

Proudový.chránič.FI3,.vzhledem.k.chráně-
nému.obvodu.zásuvek.v.koupelně,.je.vhodný.
typu.A.pro.všeobecné.použití.

Chránič.FI4,.vzhledem.k.tomu,.že.chrá-
ní. zásuvky,. do. kterých. mohou. být. připoje-
ny. spotřebiče. s. ochranami. proti. přepětí.T3.
a.předpokládá.se.připojení.chladničky.do.zá-
suvkového.obvodu.v.kuchyni,.není.ale.před-
poklad.výskytu. stejnosměrného.pulzujícího.
poruchového.proudu,.je.vhodný.typu.AC.se.
zpožděním.G.

Pro.zajištění.správné.funkce.proudových.
chráničů.je.třeba.důsledně.dbát.při.zapojování.
bytové.rozvodnice,.aby.nulové.vodiče.N.byly.
za.jednotlivými.proudovými.chrániči.vzájem-
ně.odděleny.a.aby.koncové.obvody.náleže-
jící.k.jednomu.proudovému.chrániči.(jejich.
vodiče.N).byly.připojeny.k.tomuto.chrániči,.
nikoliv.nedopatřením.k.jinému.

Spolehlivost. napájení. (nezávislost. na.
poruše). jednotlivých. koncových. obvodů.
může. být. dále. zvýšena. použitím. dvoupó-
lových. chráničů. (s. výhodou. s. integrova-
nou.nadproudovou.ochranou).pro.jednotli-
vé.nebo.alespoň.pro.některé.důležité.kon-
cové. obvody.. Lze. také. využít. možnosti.
uvedené. v. ČSN. 33. 2000-7-701. (Příloha.
ZA,. Zvláštní. národní. podmínky. –. Česká.
republika). nepřipojovat. obvod. napájejí-
cí. bojler. přes. proudový. chránič,. a. jak. již.
bylo.uvedeno,.možnosti.uvedené.v.normě..
ČSN.33.2000-4-41.ed..2.(čl..411.3.3,.po-
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Obr. 3. Návrh s centrálním proudovým chráničem
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známka.N).nepřipojovat.zásuvku.napájejí-
cí.chladničku.nebo.počítač.přes.proudový.
chránič.s.I∆n.=30.mA.

Koncové.obvody,.zvláště.světelné.a.zásuv-
kové,.mohou.být.samozřejmě.řešeny.různě.–.
mohou.zahrnovat.různé.části.bytu.

Pro. jištění. obvodů. za. proudovými. chrá-
niči.je.vhodné.použít.jističe.umožňující.vy-
pínat.nulový.vodič,.tj..s.pólem.N.(1+N.nebo.
3+N),.i.když.to.není.podmínkou..To.se.týká.
obzvláště.případu,.je-li.použito.řešení.s.cen-
trálním. proudovým. chráničem..V. případě.
poruchy.mezi.vodičem.N.a.PE. lze.postiže-
ný.obvod.potom.odpojit..Lze.tak.provozovat.
zbývající.část.rozvodu.do.doby,.než.je.poru-
cha.odstraněna..Tato.porucha.se.také.výraz-
ně.jednodušeji.zjišťuje.

Další.informace.mohou.zájemci.získat.v.in-
zerátu.na.straně.11.nebo.na.adrese:

OEZ s. r. o.
Šedivská 339
561 51 Letohrad
http://www.oez.cz

Modulární.přístroje.MINIA
tel.: +420 465 672 190
e-mail: minia.cz@oez.com

Teorie.jištění,.spolupráce.přístrojů,.program.
Sichr
tel.: +420 465 672 194
e-mail: sichr.cz@oez.com

názvy, pojmy, zkratky
ABP	(allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis) všeobecné	osvědčení	o	zkoušce	stavebního	

dozoru	

ABZ	(allgemeine bauaufsichtliche Zulassung) všeobecné	schválení	stavebního	dozoru

CNG	(Compressed Natural Gas) stlačený	zemní	plyn

CT	(Current Transformer) proudový	transformátor

dvojitá	izolace izolace	obsahující	jak	základní,	tak	i	přídav-
nou	izolaci	(ČSN	EN	60664-1	ed.	2)

EMI	(Enterprise Manufacturing Intelligence) podniková	výrobní	inteligence

IRZ integrovaný	registr	znečištění

ISDR	(International Strategy for Disaster Reduc-
tion)

mezinárodní	strategie	snižování	následků	
katastrof

KPI	(Key Performance Indicators) hlavní	ukazatele	výkonnosti

LBO	(Landesbauordnung) zemský	stavební	řád	

MBO	(Musterbauordnung) vzorový	stavební	řád

MCCB	(Moulded-case Circuit Breaker) kompaktní	jistič

MET	(Main Earthing Terminal) hlavní	ochranná	svorka

pevná	izolace pevný	izolační	materiál	vložený	mezi	dvě	
vodivé	části	(ČSN	EN	60664-1	ed.	2)

povrchová	cesta nejkratší	vzdálenost	mezi	dvěma	vodivými	
částmi	po	povrchu	izolačního	materiálu	
(ČSN	EN	60664-1	ed.	2)

pracovní	izolace		 izolace	mezi	vodivými	částmi,	která	je	nutná	
pouze	pro	řádnou	funkci	zařízení		
(ČSN	EN	60664-1	ed.	2)

pracovní	napětí			 největší	efektivní	hodnota	střídavého	nebo	
stejnosměrného	napětí	přes	jakoukoliv	
jednotlivou	izolaci,	která	se	může	vyskytnout,	
je-li	zařízení	napájeno	jmenovitým	napětím	
(ČSN	EN	60664-1	ed.	2)

přídavná	izolace		 nezávislá	izolace,	která	je	přidaná	k	základní	
izolaci	pro	ochranu	v	případě	poruchy		
(ČSN	EN	60664-1	ed.	2)

RFI	(Radio-Frequency Interference) vysokofrekvenční	rušení

RH	(Relative Humidity) relativní	vlhkost

STA	(Simultaneous Thermal Analysis) simultánní	termická	analýza

SZIF státní	zemědělský	intervenční	fond	

TGA	(Thermo Gravimetric Analysis) termogravimetrická	analýza

THR	(Through Hole Reflow) přetavením	průchozích	otvorů

TMA	(Thermo Mechanical Analysis) termomechanická	analýza

výdržné	napětí napětí	přiložené	za	předepsaných	zkušeb-
ních	podmínek	na	vzorek,	které	nezpůsobí	
průraz	a/nebo	přeskok	na	vyhovujícím	
vzorku	(ČSN	EN	60664-1	ed.	2)

 lidé a Elektro

PhDr. František 
Petružalek
vedoucí redaktor 
odborného měsíčníku 
Energetika

Přisuzoval jste někdy význam zname-
ní, ve kterém jste narozen?

Mé. znamení. je. Střelec. a. musím. při-
znat,.že.jeho.charakteristika.na.mne.pa-
suje.. Zdůvodňuje. to. má. jednání. v. urči-
tých. situacích.. Myslím. však,. že. záleží.
jen.na.člověku,.jak.velký.vliv.bude.zna-
mení.mít.

Je vedle elektrotechniky nějaký jiný 
obor, kterému se věnujete?

Samozřejmě.energetika,.konkrétně.ta.si-
lová..A.čím.více.ji.poznávám,.tím.mi.připa-
dá.jako.obor.stále.více.fantastičtější,.přesto-
že.se.pro.mnoho.z.nás.staly.dodávky.elek-
třiny.samozřejmostí.

Pokud.jde.o.mé.zájmy,.tak.je.to.historie.
a.toulání.přírodou..Rád.houbařím,.ale.při-
znám.se,.že.už.tři.roky.jsem.se.pořádně.do.
lesa.nedostal..

Kdo vás profesně nejvíce ovlivnil? 
Tatínek,.který.byl.zastánce.přísloví,.že.

„Řemeslo má zlaté dno.“.Takže. jsem. šel.
nejprve.do.učení,.pak.jsem.si.udělal.stroj-
ní.průmyslovku….a.tak.dále.

Jakou hudbu máte rád?
Vážnou,.především.klasiku..A.stále.rád.

poslouchám. písničky. mého. mládí,. naše.
i.zahraniční,.které.jsou.vynikající.i.po.mno-
ha.letech.a.dnes.už.svým.způsobem.tvoří.
také.klasiku.

Hrajete na nějaký hudební nástroj? 
Na který?

Ne,. nehraji.. Už. v. první. třídě. základ-
ní. školy. jsem. byl. poučen,. že. coby. zpě-
vák. nebo. muzikant. žádnou. kariéru. ne-.
udělám…

Jakou literaturu máte rád?
Kvalitní. literaturu.faktu..A.může.se. to.

týkat.historie. i.současnosti..Mrzí.mne,.že.
někteří.naši.autoři.se.snaží.psát.své.knihy.
poplatné.bulvárnímu.stylu.

Co sport, fandíte zvlášť některému?
Mám. rád.především.kolektivní. sporty,.

jako.kluk.jsem.byl.celý.divoký.do.hokeje,.
dnes.dávám.přednost.kopané.

Oblíbený citát?
To,.čemu.lidé.říkají.osud,.bývají.větši-

nou.jejich.hloupé.kousky.

(jk)


