
P250G

P60G, P120G - izolační odpor > 2 GΩ (venkovní i vnitřní použití)
P60GI, P120GI - izolační odpor > 2 GΩ (vnitřní použití)
P250G, P400G - izolační odpor > 1 GΩ (venkovní i vnitřní použití)
P250GI, P400GI - izolační odpor > 1 GΩ (vnitřní použití)

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. Omezovač má vysoký vnitřní odpor, 
pokud se na něm vyskytuje napětí menší než je jeho stanovená 
jmenovitá úroveň UVDC a stává se vodivým, když je tato úroveň 

překročena. 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. Po opětovném poklesu 
přiloženého napětí pod stanovenou hodnotu jeho jmenovité 
úrovně se omezovač vrací do nevodivého stavu.

P600G - izolační odpor > 1 GΩ (venkovní i vnitřní použití)
P600GI - izolační odpor > 1 GΩ (vnitřní použití)

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

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

Stejnosměrné zapalovací napětí P60GI = 60 VDC ± 20 %, P120GI = 120 VDC ± 20 % 
P60GI a P120GI - 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. 

Stejnosměrné zapalovací napětí P250GI = 250 VDC ± 20 %, P400GI = 400 VDC ± 20 % 
P250GI a P400GI - 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. 

Stejnosměrné zapalovací napětí 600 V ÷ 1000 V
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). 

Stejnosměrné zapalovací napětí 600 V ÷ 1000 V
P600GI 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). 

izolační odpor > 2 GΩ
venkovní i vnitřní použití

izolační odpor > 2 GΩ
vnitřní použití

izolační odpor > 1 GΩ
venkovní i vnitřní použití

izolační odpor > 1 GΩ
vnitřní použití

izolační odpor > 1 GΩ
venkovní i vnitřní použití

izolační odpor > 1 GΩ
vnitřní použití


