
SPB 0,280/10 S

SPB */10 PP* - na ploché přípojnice 
SPB */10 AlFe* - na holá venkovní vedení
SPB */10 S* - na izolovaná venkovní vedení

Svodiče přepětí na ploché přípojnice do rozvaděčů (SPB*/10 PP*) 
na holá venkovní vedení (SPB */10 AlFe*) nebo na izolovaná 
venkovní vedení (SPB */10 S*). Svodiče odpovídají normám 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.
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SPD275 - bez indikace poruchy
SPD275S - s LED indikací poruchy
SPD275FM - s dálkovou indikací poruchy

Řada svodičů přepětí Typ 2+3 podle ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 
a IEC61643-11: 2011 pro obecné použití v AC rozvodech sítí NN. 
Vynikají vysokou pohlcovací schopností při likvidaci rušivých 

napěťových složek šířících se po vedení z důsledku spínacích 
procesů ev. z důsledku účinků bouřkové činnosti. SPD lze aplikovat 
bez použití lišty DIN i v místech kde je stísněný montážní prostor, 
také jako dodatečné opatření v aplikacích, kde výskyt přepětí 
působí při provozu problémy. Podle požadavku odběratele je možné 
dodat tento svodič pro max. trvalé provozní AC napětí Uc od 17 V až 
do 510 V. 

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



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

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.

SPD275S - svodič přepětí Typ 2+3 podle norem  
ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 a EC61643-11: 2011 pro obecné 
použití v AC rozvodech sítí NN. Vynikají vysokou pohlcovací 
schopností při likvidaci rušivých napěťových složek šířících 
se po vedení z důsledku spínacích procesů. Podle požadavku 

odběratele je možné dodat tento svodič pro max. trvalé 
provozní AC napětí Uc od 17 V až do 510 V. SPD je nutno 
instalovat co nejblíže ke chráněnému zařízení. Indikace 
poruchy je u tohoto typu signalizována pomocí interní LED 
diody PROVOZ.  

SPD275 - svodič přepětí Typ 2+3 podle norem   
ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 a EC61643-11: 2011 pro obecné 
použití v AC rozvodech sítí NN. Vynikají vysokou pohlcovací 
schopností při likvidaci rušivých napěťových složek šířících 
se po vedení z důsledku spínacích procesů. Podle požadavku 

odběratele je možné dodat tento svodič pro max. trvalé 
provozní AC napětí Uc od 17 V až do 510 V. SPD je nutno 
instalovat co nejblíže ke chráněnému zařízení. Indikace 
poruchy u tohoto typu není.  

SPD275 FM - svodič přepětí Typ 2+3 podle norem  
ČSN EN 61643-11 ed.2: 2013 a EC61643-11: 2011 pro obecné 
použití v AC rozvodech sítí NN. Vynikají vysokou pohlcovací 
schopností při likvidaci rušivých napěťových složek šířících 
se po vedení z důsledku spínacích procesů. Podle požadavku 

odběratele je možné dodat tento svodič pro max. trvalé 
provozní AC napětí Uc od 17 V až do 510 V. SPD je nutno 
instalovat co nejblíže ke chráněnému zařízení. Indikace 
poruchy je u tohoto typu pomocí NC rozpojovacího kontaktu 
FM dálkového hlášení poruchy - tzv. Fail Monitoring.
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