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Špičková televize, počítače, či inteligentní systémy 
jsou dnes běžnou součástí jak řadového domku, 
tak luxusní vily. To vše dokáže zničit úder blesku 
a přepětí přicházející po vedení.
Množství elektroniky v  rodinných domech každým dnem vzrůstá. 
Pokud chcete sledovat televizi, surfovat na internetu, automaticky 
řídit tepelnou pohodu, či mít funkční EZS a bezproblémově pou-
žívat další elektronická zařízení, je potřeba zabezpečit dům a  tím 
i tato zařízení před atmosférickými jevy. Zabráníte jejich poškození 
nebo úplnému zničení a získáte životní pohodu. Nejběžnějším at-
mosférickým jevem jsou právě údery blesku do budovy i mimo ni 
a vznik pulzního přepětí šířícího se po vedení, a nejen po něm.

Vnitřní ochranu před bleskem a přepětím je nutné chápat jako 
ucelený systém. Příklad doporučené instalace ochran před 
přepětím pro rodinný dům Vám popíše možnosti ochrany.

1   Vstup vedení NN do domu: FLP-B+C MAXI V/3, SPD typ 
1+2; základní ochrana napájení rodinných domů. Instaluje se 
do hlavního rozvaděče.

2   EZS, EPS: DA-275-DF6; SDP typu 3 s  vysokofrekvenčním 
filtrem k ochraně napájení 230 V EZS, EPS, apod. Instaluje se 
těsně ke chráněnému zařízení.

2   Regulace kotle: DA-275-DF6; SDP typu 3 s vysokofrekvenč-
ním filtrem k ochraně napájení 230 V automatiky kotlů, apod. 
Instaluje se těsně ke chráněnému zařízení.

3   Telefon, internet: FAX-OVERDRIVE X16; zásuvkový adaptér, 
kombinovaná ochrana 230 V a telefonní linky, k ochraně zaří-
zení komunikujících po analogové telefonní lince nebo VDSL 
(PC, internet). 

4   TV, SAT: SAT-OVERDRIVE X16 (popř. TV-OVERDRIVE F6); 
zásuvkový adaptér, kombinovaná ochrana 230 V a koaxiální-
ho svodu, k ochraně SAT přijímače, TV, DVD, atd.

5   Anténní svody: FX-090 F75T F/F; svodič bleskových proudů 
k ochraně koaxiálního vedení pro TV a SAT přijímače. Instaluje 
se mezi anténu a anténní zesilovač (rozbočovač) do místa, kde 
koaxiální svod vstupuje do domu. Na tuto ochranu se často 
zapomíná!

6   Klimatizace, vyhřívání okapů, ochrana vstupů zařízení 
umístěných vně domu, např.  venkovní osvětlení, pohon 
vrat, čerpadlo ve studni, apod.: FLP-12,5 V/1+1, SPD typu 
1+2 k ochraně klimatizačních jednotek a jiných zařízení často 
umisťovaných vně domu nebo na jeho střeše.

7   Fotovoltaické panely/měnič, technologie pro efektivní 
využití energie z  obnovitelných zdrojů: SLP-PV500 V/U,  
SLP-PV700 V/Y; SPD typu 2 pro FVE k  instalaci ve  stej-
nosměrných obvodech fotovoltaických systémů (solárních 
článků), k ochraně stejnosměrného vstupu měniče  DC/AC.

8   Zásuvky: Zásuvky/dvojzásuvky s integrovanou SPD SALTEK® 
typu 3 pro ochranu všech připojených zařízení před malými 
pulzními přepětími zkracujícími dobu životnosti elektroniky. 
V mnoha barvách a designech ABB.

9   Kamerový systém: DL-Cat.5e POE plus, DL-Cat.6-60V, 
DL-1G-RJ45-POE (pro UTP/STP kabel), VL-F75 F/F (pro 
koaxiální kabel); k ochraně vstupů kamerových linek.  Instaluje 
se na vstupy kamerových linek do datového rozvaděče (racku) 
nebo PC.

10   Kotel, tepelné čerpadlo, klimatizační jednotka:  
HN-230-16 DJ, HN-400-16 DJ, HN-OVERDRIVE X16 CZ; hlí-
dač napětí k ochraně před kolísáním napětí. Instaluje se zpra-
vidla do podružného rozvaděče, resp.do napájecí zásuvky.

V této publikaci jsou uvedeny pouze možné příklady ochrany.  
Pro nejlepší řešení ochrany Vašeho domu kontaktujte Vašeho 
projektanta, elektromontážní firmu, případně podporu SALTEK® – 
800 818 818 nebo podpora@saltek.cz.

Úroveň současné techniky umožnuje kvalitní ochranu elektro-
nických a elektrických zařízení proti účinkům nebezpečného 
pulzního přepětí. Tímto prostředkem jsou ochrany před přepě-
tím různých typů dle použití.

Zařízení lze navíc chránit nejenom proti destrukčnímu účinku pul-
zu s velkou energií, ale i proti účinkům vysokofrekvenčního rušení. 
Nechráněné elektrické rozvody, datové a další sítě představují vždy 
značné riziko pro jejich uživatele. Instalace ochran před přepětím 
je především prevencí proti možným škodám. Náklady na ochrany 
jsou pouze zlomkem procenta pořizovací hodnoty chráněných zaří-
zení a jsou zanedbatelné z pohledu možných škod vlivem nefunkč-
ních technologií v domě.

Přepěťové ochrany SALTEK® vyhovují českým i  mezinárodním 
normám.

Proč chránit?
Život bez starostí 

Čím chránit?  
Ochranami před přepětím (SPD)

Jak se chránit?
Vhodnou instalací ochran



Fotovoltaické systémy na střechách rodinných domů
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přípojnice EP

6 mm2

hlavní uzemňovací přípojnice

16 mm2
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50 mm2

doplňující zemní spojení

Nedodržená přeskoková vzdálenost „s“ mezi FVE panely a hromosvodnou soustavou

Bez hromosvodné soustavy
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2. Instalace solárního fotovoltaického (FVE) 
systému na střeše s nedodržením dostateč-
né vzdálenosti FVE panelů od hromosvod-
né soustavy

Je-li to nevyhnutelné a dojde k tomuto případu, 
musí se kovové části FVE panelů spojit s hro-
mosvodnou soustavou a na stejnosměrné stra-
ně měniče pak instalovat výkonnější svodiče 
SPD typ 1, např. FLP-PV700 V/U, a to co nej-
blíže rozhraní zón ochrany před bleskem LPZ 
0 a LPZ 1 (nejlépe na  vstupu vodičů od FVE 
panelů do objektu). U připojení svodičů k sys-
tému ochranného pospojení (uzemnění) se po-
stupuje stejně jako u  svodičů SPD typ 1 pro 
střídavé napětí a to minimálně vodičem o prů-
řezu 16 mm2 Cu.

1. Instalace solárního fotovoltaického (FVE) 
systému na střeše budovy bez hromosvod-
né soustavy

Ochrana tohoto FVE systému se řeší obdob-
ně jako v případě ilustrace č. 3. Měnič se ze 
strany stejnosměrného napětí chrání použitím 
svodičů SPD typ 2, např. SLP-PV700 V/Y, 
na straně střídavého napětí pak použitím svo-
dičů typu SLP-275 V nebo FLP-B+C MAXI V. 
Od FVE panelů je vhodné vést kabely nejkratší 
cestou k měniči.

SLP-275 V/32

FLP-PV700 V/U(S)4

FLP-B+C MAXI V/33

SLP-275 V/32

FLP-B+C MAXI V/33

SLP-PV700 V/Y1
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Řešení – Rodinný dům

Dodržená přeskoková vzdálenost „s“ mezi  FVE panely a hromosvodnou 
soustavou

3. Instalace solárního FVE systému na stře-
še s dodržením dostatečné vzdálenosti FVE 
panelů od hromosvodné soustavy

Při řešení s  dodržením dostatečné (přesko-
kové) vzdálenosti (s) hromosvodné soustavy 
od  FVE panelů je minimalizováno poškození 
FVE systému. Měnič se ze strany stejnosměr-
ného napětí chrání použitím svodičů SPD typ 
2, např. SLP-PV700 V/Y, na straně střídavé-
ho napětí (za měničem) pak použitím svodičů 
typu SLP-275 V.

Od FVE panelů je vhodné vést kabely nejkratší 
cestou k měniči. 

Přívod napájení nn do  rodinného domu se 
chrání kombinovaným svodičem SPD typ 1 
a typ 2 (FLP-B+C MAXI V), který se zpravidla 
instaluje do hlavního rozvaděče objektu.

SLP-275 V/32

FLP-B+C MAXI V/33

SLP-PV700 V/Y1

Podrobné informace o výrobcích SALTEK® pro fotovoltaické systémy i pro 
napájecí sítě NN a  datové, signálové a  telekomunikační sítě naleznete 
na www.saltek.eu
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Řešení – Rodinný dům
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Doporučená instalace přepěťových ochran – rodinný dům

FLP-12,5 V/1+1
6

Zásuvka/dvojzásuvka 
s integrovanou přepěťovou ochranou

8

FLP B+C MAXI V/3 TN-C, TN-C-S, 
FLP B+C MAXI V/4 - TN-S

1
DA-275-DF6
2

FAX-OVERDRIVE
3

TV, SAT-OVERDRIVE
4

SLP-PV700 V/Y

7

FX-090 F75T F/F
5

DL-Cat.6-60V
9

HN-OVERDRIVE X16 CZ
10
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