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tel.: +420 491 618 571
info@acervoltage.cz 
www.acervoltage.cz

- můžete nám věřit
- na trhu od roku 1992
- objednávky už od 1 kusu
- krátké dodací lhůty
- moderní zkušební zařízení
- záruka maximální kvality
- 100% kontrola výroby na zkušebních zařízeních
- certifikace ČSN EN ISO 9001: 2016

Proč si vybrat nás?

snadná přeprava
(také ve vodorovné poloze)
snížené náklady na dopravu

snadná přeprava
(také ve vodorovné poloze)
snížené náklady na dopravu

snadná a rychlá instalace
bez zvláštního vybavení

snadná a rychlá instalace
bez zvláštního vybavení

velká mechanická odolnost,
celoživotní hydrofobicita

velká mechanická odolnost,
celoživotní hydrofobicita

vyrobeno ze samozhášecího
materiálu

signalizace poruchy je indikována 
odklopením víčka

připojovací šrouby a matky 
vyrobeny z nerezové oceli

snížená hmotnost ve srovnání
s porcelánovými svodiči

velmi malá reakční doba (<20nsec)

SPB */10 S * - na izolované vedení
s izolovanou propichovací svorkou

vysoká hodnota izolačního odporu (>2 GΩ)

Odolnost proti:
- znečištění a UV záření
- otřesům a vibracím
- explozi a roztržení
- hrubému zacházení

Odolnost proti:
- znečištění a UV záření
- explozi a roztržení

Odolnost proti:
- znečištění a UV záření
- otřesům a vibracím
- explozi a roztržení
- hrubému zacházení

bezúdržbové provedení

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ

OMEZOVAČE PŘEPĚTÍ

SVODIČE PŘEPĚTÍ

SPB */10 AlFe * - na holé AlFe lano
s nerezovou příchytkou a matkou

SPB */10 PP * - na ploché přípojnice
v rozvaděčích s vějířovou podložkou a matkou



OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU 
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
ochrana přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, spínacích zařízení a VN kabelových rozvodů

OCHRANA PROTI ATMOSFÉRICKÉMU 
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V DC SÍTÍCH
stejnosměrné trakční sítě, trakční vozidla a zařízení v DC sítích

ochrana neživých částí kovových konstrukcí v DC trakčních napájecích systémech

OMEZOVAČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ
PRO KOLEJOVÁ VOZIDLA V DC SÍTÍCH

OCHRANY PROTI ATMOSFÉRICKÉMU
A SPÍNACÍMU PŘEPĚTÍ V AC SÍTÍCH
ochrana venkovního vedení NN, domovních přípojek, rozvaděčů distribučních transformátorů apod.

Stejnosměrné zapalovací napětí P60G = 60 VDC ± 20 %, P120G = 120 VDC ± 20 % 

Jmenovité spouštěcí napětí ALVL 60 < 70 VDC, ALVL 120 = 120 VDC 

Stejnosměrné zapalovací napětí P250G = 250 VDC ± 20 %, P400G = 400 VDC ± 20 % 

Stejnosměrné zapalovací napětí 600 V ÷ 1000 V

P60G a P120G - nové typy omezovačů nízkého  
napětí Typ 1 VLD -F vycházejících z požadavků  
ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011, které jsou určeny 
k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v DC 
ev. AC napájecích trakčních systémech. Využívá 
se pro účinnou ochranu osob, které se mohou 
dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu 
blesku nebo při poruchách trakčního vedení. Podle  
ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011 je tento typ omezovače 

doporučován přednostně k připojení mezi chráněnou 
část a zpětný obvod v oblastech trolejového vedení 
ev. pantografových oblastech, které mohou být 
v dotyku s vodiči nebo poškozeným sběračem proudu, 
dále pak na nosných konstrukcích stožárů, které se 
mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. P*G 
je provedení pro venkovní použití. P*GI je provedení 
pro vnitřní použití.

P250G a P400G - nové typy omezovačů nízkého 
napětí Typ 1 VLD -F vycházejících z požadavků  
ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011, které jsou určeny  
k ochraně neživých částí kovových konstrukcí v DC 
ev. AC napájecích trakčních systémech. Využívá 
se pro účinnou ochranu osob, které se mohou 
dostat do kontaktu s těmito částmi při úderu 
blesku nebo při poruchách trakčního vedení. Podle  
ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011 je tento typ omezovače 

doporučován přednostně k připojení mezi chráněnou 
část a zpětný obvod v oblastech trolejového vedení 
ev. pantografových oblastech, které mohou být 
v dotyku s vodiči nebo poškozeným sběračem proudu, 
dále pak na nosných konstrukcích stožárů, které se 
mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. P*G 
je provedení pro venkovní použití. P*GI je provedení 
pro vnitřní použití.

P600G je plynem plněná výkonová bleskojistka 
určená pro vyrovnávání potenciálu na instalačních 
komponentech budov ev. technologických celků, které 
nejsou vzájemně galvanicky propojeny (podle souboru 
norem ČSN EN 62305 ed.2). Doporučuje se přednostně 
pro přemosťování izolovaných přírub a izolovaných 
závitových spojů v katodicky chráněných částech 

potrubní průmyslové technologie. Pokud dojde mezi 
těmito částmi k výskytu potenciálového rozdílu 
vyššího něž 600 V, výkonová bleskojistka zapálí a po  
přechodnou dobu obě části vodivě propojí (typická  
hodnota vnitřního odporu inicializované bleskojistky 
P600G je 0,001 ÷ 0,002 Ω). P*G je provedení pro 
venkovní použití. P*GI je provedení pro vnitřní použití.

SPB */10 PP* - svodič přepětí na ploché přípojnice do rozvaděčů 
podle ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 s jmenovitým vybíjecím 
proudem 10 kA a nejvyšším trvalým provozním napětím Uc = 
280 V, 440 V, 500 V a 660 V. Poskytují ochranu před přepětím 
nízkého napětí, chrání ve venkovních rozvodných elektrických 
sítích nízkého napětí elektrická zařízení, přístroje, rozvaděče 
distribučních transformátorů a snižují riziko poškození 
domovních sítí a jejich zařízení proti atmosférickému 
a spínacímu přepětí ve střídavých sítích s frekvencí 48 
- 62 Hz. SPB svodiče přepětí chrání před ničivými účinky 

blesku a spínacích přepětí. Doporučené použití je na místech 
zabezpečených proti dotyku, např. polohou nebo zábranou. 
SPB nevyžadují zvláštní údržbu, pouze kontrolu po bouřkách 
s atmosférickými výboji. Zničení svodičů velkým přetížením 
je signalizováno odklopením červeného signalizačního víčka. 
Vzhledem k tomu, že při nadměrném přetížení svodiče nad 
zaručované meze a následném tepelném průrazu nedojde 
k jeho destrukci, lze tento svodič montovat do rozvaděčů přímo 
na sběrnice výkonového jističe.

SPB */10 AlFe* - svodič přepětí na holá venkovní vedení podle 
ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 s jmenovitým vybíjecím proudem 
10 kA a nejvyšším trvalým provozním napětím Uc = 280 V, 440 V, 
500 V a 660 V. Poskytují ochranu před přepětím nízkého napětí, 
chrání ve venkovních rozvodných elektrických sítích nízkého 
napětí elektrická zařízení, přístroje, rozvaděče distribučních 
transformátorů a snižují riziko poškození domovních sítí 
a jejich zařízení proti atmosférickému a spínacímu přepětí ve 
střídavých sítích s frekvencí 48 - 62 Hz. SPB svodiče přepětí 

chrání před ničivými účinky blesku a spínacích přepětí. 
Doporučené použití je na místech zabezpečených proti dotyku, 
např. polohou nebo zábranou. SPB nevyžadují zvláštní údržbu, 
pouze kontrolu po bouřkách s atmosférickými výboji. Zničení 
svodičů velkým přetížením je signalizováno odklopením 
červeného signalizačního víčka. SPB lze připojit ke všem typům 
nadzemního vedení a vodičů. Na holá venkovní vedení se 
montuje pomocí nerezové svorky M8 a nerezové matky.

SPB */10 S* - svodič přepětí na izolovaná venkovní vedení 
podle ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013. Poskytují ochranu před 
přepětím nízkého napětí, chrání ve venkovních rozvodných 
elektrických sítích nízkého napětí elektrická zařízení, 
přístroje, rozvaděče distribučních transformátorů a snižují 
riziko poškození domovních sítí a jejich zařízení proti 
atmosférickému a spínacímu přepětí ve střídavých sítích 
s frekvencí 48 - 62 Hz. SPB svodiče přepětí chrání před 
ničivými účinky blesku a spínacích přepětí. Doporučené použití 

je na místech zabezpečených proti dotyku, např. polohou nebo 
zábranou. Zničení svodičů velkým přetížením je signalizováno 
odklopením červeného signalizačního víčka. SPB lze připojit ke 
všem typům nadzemního vedení a vodičů, včetně izolovaného 
vedení, kam je dodáván s izolovanou propichovací svorkou. 
Spojení s izolovanou svorkou umožňuje připojit odbočovací 
vedení k chráněnému objektu a montáž i demontáž svodiče 
pod napětím, aniž by mohlo dojít k dotyku s živými částmi pod 
napětím.

MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE

4. energetická třída
venkovní i vnitřní použití

4. energetická třída
vnitřní použití

třída vybití vedení 1
vnitřní použití

třída vybití vedení 3
vnitřní použití

třída vybití vedení 3
venkovní i vnitřní použití

třída vybití vedení 4
venkovní i vnitřní použití

třída vybití vedení 3
vnitřní použití

třída vybití vedení 4
vnitřní použití

1. energetická třída
venkovní i vnitřní použití

1. energetická třída
venkovní i vnitřní použití

izolační odpor > 2 GΩ
venkovní použití            vnitřní použití

vnitřní použití      

vnitřní použití      

svodič přepětí
na ploché přípojnice

svodič přepětí
na holá venkovní vedení

svodič přepětí
na izolovaná venkovní vedeníizolační odpor > 1 GΩ

venkovní použití            

izolační odpor > 1 GΩ
venkovní použití            

Jednoduchý přenosný diagnostický přístroj určený 
pro rychlou kontrolu přepěťových ochran (SPD) 
obsahujích metaloxidové varistory nebo plynem 
plněné bleskojistky (GDT).

Přístroj umožňuje kontrolovat:
a) Hodnotu tzv. varistorového napětí  
    UV @ 1 mA [V] u SPD do 1000 V obsahující   
    varistory
b) Úroveň stejnosměrného zapalovacího  
     napětí UVDC [V] u SPD do 1000 V  
     obsahujících bleskojistky
c)  Hodnotu izolačního odporu Riso 
     (od 25VDC až do 1000VDC)

PSP */5 kA - 1. energetická třída - omezovače přepětí 
určené pro ochranu přenosových sítí vysokého napětí, 
transformátorů, spínacích zařízení a VN kabelových 
rozvodů před účinky atmosférických a spínacích 
přepětí. 

Provedením a technickými parametry odpovídají 
omezovače přepětí řady PSP normám ČSN EN 60099-4 
ed.3: 2018 a IEC 60099-4: 2014.

Jmenovitý výbojový proud In = 5 kA

PSP */10 kA - 1. energetická třída - omezovače přepětí 
určené pro ochranu přenosových sítí vysokého napětí, 
transformátorů, spínacích zařízení a VN kabelových 
rozvodů před účinky atmosférických a spínacích 
přepětí. 

Provedením a technickými parametry odpovídají 
omezovače přepětí řady PSP normám ČSN EN 60099-4 
ed.3: 2018 a IEC 60099-4: 2014.

Jmenovitý výbojový proud In = 10 kA

PSP */20/IV - 4. energetická třída - omezovače přepětí 
určené pro ochranu přenosových sítí vysokého napětí, 
transformátorů, spínacích zařízení a VN kabelových 
rozvodů před účinky atmosférických a spínacích 
přepětí. 

Provedením a technickými parametry odpovídají 
omezovače přepětí řady PSP normám ČSN EN 60099-4 
ed.3: 2018 a IEC 60099-4: 2014.

Jmenovitý výbojový proud In = 20 kA

PSPI */20/IV - 4. energetická třída - omezovače přepětí 
určené pro ochranu přenosových sítí vysokého napětí, 
transformátorů, spínacích zařízení a VN kabelových 
rozvodů před účinky atmosférických a spínacích 
přepětí. 

Provedením a technickými parametry odpovídají 
omezovače přepětí řady PSP normám ČSN EN 60099-4 
ed.3: 2018 a IEC 60099-4: 2014.

Jmenovitý výbojový proud In = 20 kA

PSPI */10 - omezovače přepětí určené pro ochranu 
přenosových sítí vysokého napětí, transformátorů, 
spínacích zařízení, VN kabelových rozvodů a zejména 
kabelových hlavic VVN zapouzdřených rozvoden před 
účinky atmosférických a spínacích přepětí. 

Provedením a technickými parametry odpovídají 
omezovače přepětí řady PSPI normám ČSN EN 60099-4 
ed.3: 2018 a IEC 60099-4: 2014.

Jmenovitý výbojový proud In = 10 kA

PSPN */10/III - omezovače přepětí určené pro vnitřní 
použití k ochraně přenosových sítí vysokého napětí, 
transformátorů, spínacích zařízení, VN kabelových 
rozvodů před účinky atmosférických a spínacích 
přepětí. 

Provedením a technickými parametry odpovídají 
omezovače přepětí řady PSP normám ČSN EN 60099-4 
ed.3: 2018 a IEC 60099-4: 2014.

Jmenovitý výbojový proud In = 10 kA

PSP */10/III - omezovače přepětí určené pro ochranu 
měníren a na ně navazujících DC sítí elektrických 
trakčních soustav před účinky atmosférických 
a spínacích přepětí. Používají se k ochraně trakčních 
vedení, elektrické výstroje trolejbusů, tramvají 
a elektrických lokomotiv. 

Provedením a technickými parametry odpovídají 
omezovače přepětí řady PSP normám ČSN EN 60099-4 
ed.3: 2018, IEC 60099-4: 2014 a ČSN EN 50526-1: 2012, 
EN 50526-1: 2012.

Jmenovitý výbojový proud In = 10 kA

PSPI */10/III - omezovače přepětí určené pro ochranu 
měníren a na ně navazujících DC sítí elektrických 
trakčních soustav před účinky atmosférických 
a spínacích přepětí. Používají se k ochraně trakčních 
vedení, elektrické výstroje trolejbusů, tramvají 
a elektrických lokomotiv. 

Provedením a technickými parametry odpovídají 
omezovače přepětí řady PSPI normám ČSN EN 60099-4 
ed.3: 2018, IEC 60099-4: 2014 a ČSN EN 50526-1: 2012, 
EN 50526-1: 2012.

Jmenovitý výbojový proud In = 10 kA

PSP */20/IV - omezovače přepětí určené pro ochranu 
měníren a na ně navazujících DC sítí elektrických 
trakčních soustav před účinky atmosférických 
a spínacích přepětí. Používají se k ochraně trakčních 
vedení, elektrické výstroje trolejbusů, tramvají 
a elektrických lokomotiv. 

Provedením a technickými parametry odpovídají 
omezovače přepětí řady PSP normám ČSN EN 60099-4 
ed.3: 2018, IEC 60099-4: 2014 a ČSN EN 50526-1: 2012, 
EN 50526-1: 2012.

Jmenovitý výbojový proud In = 20 kA

PSPI */20/IV - omezovače přepětí určené pro ochranu 
měníren a na ně navazujících DC sítí elektrických 
trakčních soustav před účinky atmosférických 
a spínacích přepětí. Používají se k ochraně trakčních 
vedení, elektrické výstroje trolejbusů, tramvají 
a elektrických lokomotiv. 

Provedením a technickými parametry odpovídají 
omezovače přepětí řady PSPI normám ČSN EN 60099-4 
ed.3: 2018, IEC 60099-4: 2014 a ČSN EN 50526-1: 2012, 
EN 50526-1: 2012.

Jmenovitý výbojový proud In = 20 kA

svodič přepětí
do distribučních transformátorů

SPB */10 DT ** - svodič přepětí určený do distribučních 
transformátorů  podle ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 s jmenovitým 
vybíjecím proudem 10 kA a nejvyšším trvalým provozním 
napětím Uc = 280 V, 440 V, 500 V a 660 V. Poskytují ochranu 
před přepětím nízkého napětí, chrání ve venkovních rozvodných 
elektrických sítích nízkého napětí elektrická zařízení, přístroje, 
rozvaděče distribučních transformátorů a snižují riziko 
poškození domovních sítí a jejich zařízení proti atmosférickému 
a spínacímu přepětí ve střídavých sítích s frekvencí  
48 - 62 Hz. SPB svodiče přepětí chrání před ničivými účinky 

blesku a spínacích přepětí. Doporučené použití je na místech 
zabezpečených proti dotyku, např. polohou nebo zábranou. 
SPB nevyžadují zvláštní údržbu, pouze kontrolu po bouřkách 
s atmosférickými výboji. Zničení svodičů velkým přetížením 
je signalizováno odklopením červeného signalizačního víčka. 
Vzhledem k tomu, že při nadměrném přetížení svodiče nad 
zaručované meze a následném tepelném průrazu nedojde 
k jeho destrukci, lze tento svodič montovat do rozvaděčů přímo 
na sběrnice výkonového jističe.

omezovače nízkého napětí ALVL 60, ALVL 120
venkovní i vnitřní použití

ALVL 60 a ALVL 120 - omezovače nízkého napětí, 
opakovatelné VLD třídy 2.2 (obousměrné), typ  
VLD-O+F jsou určeny k ochraně neživých částí 
kovových konstrukcí v DC ev. AC napájecích trakčních 
systémech. Využívá se pro účinnou ochranu osob, 
které se mohou dostat do kontaktu s těmito částmi 
při úderu blesku nebo při poruchách trakčního 
vedení. V případě poruchy vzniklé spojením mezi 
živou částí napájecí trakční soustavy a vodivou částí 
neúmyslně spojenou se zpětným obvodem, omezovač 
chrání nedovolenému dotykovému napětí tím, že se 
stává vodivým a způsobí vypnutí napájení. Podle 
ČSN EN 50122-1 ed.2: 2011 je tento typ omezovače 
doporučován přednostně k připojení mezi chráněnou 
část a zpětný obvod v oblastech trolejového vedení 
ev. pantografových oblastech, které mohou být v 

dotyku s vodiči nebo poškozeným sběračem proudu, 
dále pak na nosných konstrukcích stožárů, které se 
mohou stát živými v důsledku poruchy izolace. Pokud 
dojde k přepětí (ms až hod.) aktivují se tyristory, 
které omezí dotykové napětí. Jakmile přepětí ustane, 
tyristory přeruší tok proudu a obnoví se původní stav. 
ALVL se skládá z varistorů MOV, vysokovýkonových 
tyristorů a elektroniky (zpožďovací člen), která za 
cca 1 msec aktivuje oba vestavěné vysokovýkonové 
tyristory. Tato aktivace je odvozována od úbytku 
napětí na varistoru. Dle polarity napětí na varistoru 
je aktivován příslušný tyristor a tím převezme 
proud který doposud sváděl aktivovaný varistor. 
Omezovač je navržen tak, aby vysoké teploty, které 
vznikají uvnitř zařízení byly odváděny do hliníkové 
konstrukce.


