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Obr. 2. Přehled variant svodičů přepětí DEHNguard® M … CI 275 (FM) Obr. 3. DEHNguard M … CI šetří v instalaci místo

cena potřebných pojistek pouze malou částí 
celkových investic.

Praktičnost – požadavek elektrotechniků

Na trhu se běžně vyskytují SPD s před-
jištěním, které však nejenže neřeší nedosta-
tek místa v rozváděči, ale i zbytečně zdražují 
provoz – např. díky poškození jednoho prvku 
je třeba vyměnit dva. Toto řešení se z dlou-
hodobého pohledu ukázalo jako ekonomic-
ky nákladné.

Požadavkem tedy bylo vymyslet a vyro-
bit SPD se stejně kvalitními parametry, jako 

mají standardní výrobky Dehn + Söhne při 
současné malé náročnosti na montáž a potře-
bu místa v rozváděči. Tečkou tohoto procesu 
je nekompromisní řešení svodiče se jménem 
DEHNguard® M ... CI.

Tento svodič typu 2 má v ochranném mo-
dulu integrovanou pojistku, která má požado-
vanou impulzní odolnost i schopnost nevyba-
vit na maximální zkratový proud.

DEHNguard® M ... CI

Forma provedení tohoto svodiče, jako u mno-
ha jiných přístrojů DEHNguard®, má šíř-

ku jednoho modulu na pól a dvoudílná kon-
strukce umožňuje přesná a jednoduchá mě-
ření jak instalace, tak vlastností svodičů při 
běžné údržbě. Vizuální kontrola funkčnosti je 
klasickým mechanickým terčíkem jako u kla-
sického svodiče; terčík navíc ještě signali- 
zuje vybavení integrované pojistky. Již od 
počátku jsou tyto moderní svodiče přepětí 
k dispozici podle systému sítě, ve které bu-
dou použity.

Další informace na internetové adrese spo-
lečnosti:
http://www.dehn.cz

síť TN-S zapojení 4-0

síť TN-C zapojení 3-0

síť TT zapojení 3+0
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zapojení 1+1
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SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ VZDĚLÁVACÍ AGENTURY CB-EL
Doškolení a přezkoušení revizních techniků elektrických zařízení za účelem prodloužení platnosti osvědčení TIČR Praha.

Místo: Školící středisko Domu KulturyMilevsko   Termín: květen 2010   Cena: 3.500,- Kč vč. DPH+ přezkoušení dle sazebníku TIČR (dříve ITI Praha)

Školení a přezkoušení z vyhl. 50/78 Sb.

Místo: Školící středisko Domu Kultury Milevsko   Termín: květen 2010   Cena: 900 Kč vč. DPH
Informace a přihlášky: VZDĚLÁVACÍ AGENTURA CB-EL – Irena Bočková, Hlinecká 685, 375 01 Týn nad Vltavou

e-mail: cb-el@seznam.cz, tel. 603 726 847, internet: www.cb-el.cz

  Utěrky.Wypall.pro.
průmysl..Společnost Kim-
berly-Clark Professional, 
přední dodavatel výrobků 
pro osobní ochranu zdra-
ví, bezpečnost a hygie-
nu v pracovním prostře-
dí, představuje pod znač-
kou Wypall* X novou řadu 
utěrek pro nejrůznější účely a náročné 
úkoly v oblastech průmyslového čištění, 
úklidu a ve výrobních a zpracovatelských 
provozech. Netkaný materiál Hydroknit*, 
ze kterého je každá z utěrek Wypall* X 

vyrobena, se vyznaču-
je výjimečnou pevnos-
tí a rychlou savostí, což 
umožňuje opakované po-
užití utěrek bez jejich 
roztržení. Řada Wypall* 
X50 až Wypall* X80 
představuje široký vý-
běr utěrek pro nejrůzněj-

ší typy prací a pracovišť. Utěrky Wypall* 
X jsou v průměru asi pětkrát lehčí než běž-
ný hadr. Navíc zajišťují stoprocentní vyu-
žití, kdy nevzniká žádný zbytečný odpad. 
Utěrky Wypall*X 80 jsou zcela nevláknité 

a neobsahují celulózu. Díky použití po-
lypropylenu jsou vhodné i pro náročnější 
práce a hrubější drhnutí. Pracovníci jis-
tě ocení praktický příruční zásobník, ve 
kterém jsou utěrky uloženy a připrave-
ny k rychlému použití. Výhodami utěrek 
Wypall* X jsou dále především stabilně 
rychlé vytírání a savost na vysoké úrovni, 
rychlé a účinné utírání tuků, sazí a roz-
pouštědel, snadná údržba strojů a nářadí, 
dobrá absorpce a současně pevnost za su-
cha i za mokra, jakož i šetrnost k životní-
mu prostředí.
[Tiskové materiály Kimberly-Clark Professional.]
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