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Ochrana dátových a signálových inštalácií voči prepätiu  

Ing. Vlastimíl TICHÝ, SALTEK s.r.o., Ústí nad Labem, ČR 

V dnešní době nabývá na důležitosti ochrana slaboproudých systémů a rozvodů před 

přepětím. Je to dáno velikostí slaboproudých signálů na úrovni jednotek voltů  a  na stále větší 

miniaturizaci slaboproudých systémů a s tím související odolnosti proti rušivým vlivům. 

Přepětí, která atakují různé slaboproudé systémy, jsou nejen atmosférického původu, ale 

také vznikají používáním různých technologií v instalacích. Ve své podstatě se jedná o spínací 

jevy při spínání nebo odpínání různých nelineárních zátěží. 

U atmosférického přepětí (úder blesku) se jedná o čtyři možnosti. 

 

Varianty S1 a S3 jsou málo pravděpodobné ale varianty S2 a S4 jsou reálné. U variant S2 a 

S4 záleží na místních poměrech tj. zda se jedná o zástavbu nebo ne a v jaké vzdálenosti blesk 

udeřil. 

U technologického přepětí – přepětí spínací – se jedná hlavně o spínací jevy vznikající na 

nelineárních zátěžích. Dále jsou to síťové poruchy ať už zemní spojení či zkrat. 

Šíření všech těchto nežádoucích signálů se děje buď po drátě, tj. galvanická vazba, nebo 

kapacitní případně induktivní vazbou, a nebo vzduchem, což bývá nejčastější jev, který má vliv i 

na systémy, které nejsou napájeny z distribuční sítě, a pro svoji činnost používají autonomní 

zdroje elektrické energie např. baterie, PV články atd. 

Výše uvedenou problematikou se zabývá celá řada norem včetně nařízení vlády. Tyto 

standardy lze podle použití rozdělit do tří částí. 
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Bod 1) je určen pro výrobce přepěťových ochran, kde je dáno jaké podmínky musí   přepěťová 

ochrana splnit a jak se má zkoušet. 

Bod 2) zde je třeba si všimnout nařízení vlády SR č.127/2016 o technických požadavcích na 

výrobky z hlediska EMC a především norem STN EN 61000-4-4 část zkušební úrovně a STN 

EN 61000-4-5 část třídění instalace. 
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Bod 3) zahrnuje normy zabývající podmínkami a realizací ochrany technologií před 

přepětím. 

Tyto technologie je třeba chránit z důvodu ztrát na lidských životech, poškození zařízení, 

ztrátě služeb (záchranka, policie, hasiči), produkci a datech. 

Princip ochrany před přepětím je pospojování na stejný potenciál. Což v oblasti 

slaboproudu je velice důležité, protože vnitřní vazby technologií na straně slaboproudých vstupů 

a výstupů jsou díky miniaturizaci velmi málo odolné. 

 

S ohledem na zonální koncepci také u slaboproudých ochran existuje první, druhý a třetí 

stupeň. Typicky používané kombinace jsou ST1 – první stupeň - zóna LPZ0-LPZ1. Pro 

komunikační linky, které procházejí přes zónu LPZ0-LPZ1 a zároveň technologie uvnitř objeku 

je blízko této zóny(do cca 5m) potom se použije kombinovaná vícestupňová slaboproudá 

ochrana ST1+2+3. Kombinovaná ochrana ST2+3 je nejčastěji používaná uvnitř objektu pro 

linky, které nepřejdou přes zónu LPZ0-LPZ1. Jednostupňové slaboproudé ochrany se používají 

velice zřídka – např na nepřímé přizemňování stínění. 
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Další důležitou věcí jsou zásady instalace – tj. ukládání kabelů. Toto je řečeno v normě 

STN 33 2000-4-444 a ukázáno na následujících obrázcích. 

 

Pokud potřebujeme dát do jednoho žlabu různé kabeláže je třeba dodržovat určitá pravidla 

jak je ukázáno na následujícím obrázku. 
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V technologických rozváděčích je třeba ve zvýšené míře dbát na souběhy čistého 

(chráněného) vedení s vedením špinavým (nechráněným). Je třeba si uvědomit, že naindukovaný 

problém při souběhu byť jenom třeba 15 V může mít katastrofální následky. Pokud postižená 

komunikační linka bude mít signál řádově jednotky voltů např. RS 485, která je 5V, tak je velká 

pravděpodobnost jejíhozničení. Toto je veliký problém, protože si to montážní firmy 

neuvědomují a do plastových zaklapávacích žlabů v rozvaděči umístí všechny vodiče aniž by se 

nad tím zamysleli. Nejhorší je, když v to rozvaděči je jak silnoproudá část tak i slaboproudá část. 

Typickým příkladem špatně provedeného rozvaděče je rozvaděč na následujícím obrázku, 
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kde silnoproudá část není oddělena od slaboproudé části a zároveň si montážní firma 

nedělala žádný problém s chráněnými a nechráněnými vodiči. 

Pokud jde o připojování ochranných zemí, tak ve slaboproudu obzvláště platí pravidlo 

pospojování na společný potenciál. Zásady jsou ukázány na následujících obrázcích. 
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Připojování stínění u stíněných kabelů má také své pravidla. Na jednom konci se stínění 

připojí natvrdo na zem (u masteru např. PLC) a na druhém konci se připojuje nepřímo přes 

svorku DS-B090, pokud je stíněný kabel dlouhý nebo prochází prostorem s vysokým rušením 

(např. prostor se svařovacími automaty). Pokud je stíněný kabel krátký a nebo prochází 

prostorem kde není pravděpodobný výskyt rušení potom zůstává druhý konec nezapojen. Toto 

ovšem neplatí v prostorách informačních technologií, kde je pospojení realizováno mřížovou 

soustavou. 

Na následujících obrázcích jsou ukázány příklady připojení stínění. 
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Při výběru slaboproudých ochran je třeba znát podstatně více informací než v silnoproudu : 

 

Slaboproudé ochrany se na komunikašní linku zapojují podle následujícího obrázku. 

 

Principiální vnitřní zapojíní ochran pro plovoucí signály a pro společný vztažný potenciál. 
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Na dalším obrázku je vidět princip použití ochran na přechodu zón LPZ0-LPZ1. 

 

Ochrana slaboproudých systémů je nutná nejen na straně slaboproudé ale také na straně 

napájení.  
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Příklad komplexní ochrany je ukázán na následujících obrázcích. 

První obrázek ukazuje, že při řešení ochrany jak na straně nn tak na straně slaboproudu je 

nutné brát do úvahy i vnitřní vazby technologie a tomu přizpůsobit pospojení ochranných 

zemí. Je nutné dodržovat striktně pospojování na stejný potenciál. 
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V současnosti je spousta slaboproudých systémů, které využívají FTP kabeláže a 

ethernetovské technologie tj. datové sítě. Ať jde o standardní internet nebo IP kamerové systémy, 

případně EZS, EPS, docházkové systémy a podobně. Příklad ochrany takových systémů je na 

následujícím obrázku. 
 

 

Slaboproudé technologie jsou velice rozsáhlé, takže přednáška se zaměřila pouze na 

principy zapojování SPD, vedení kabeláže,varianty pospojení, uzemnění a volby správné 

SPD. 

 

 




