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Přístroje související s INELS :

- dálkové ovladače

- termoregulační pohon, termoelektrická hlavice

- stmívatelný  předřadník

- napájecí zdroje

- teplotní senzory 
 
 
 
 
- operátorské panely 
 
 
 
 
 
 
 
 
- napájecí zdroje 

Příslušenství:
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IR dálkový ovladač základní 
IR dálkový ovladač základní je určen pro systém INELS ve spojení s 
jednotkou, která má IR rozhraní (Sophy).  
Ovladač disponuje celkem 6-ti tlačítky, ke kterým lze přiřadit pro systém 
INELS různé funkce a lze proto ovládat i další zařízení  
v systému INELS . Stávající elektronická zařízení lze naprogramovat pomocí 
přiložené tabulky kódů zařízení (součást balení), popř. pomocí učícího se 
režimu.  Takto lze ovladač velmi jednoduše „naučit“ řídit kterékoliv zařízení. 
Programování se provádí dle přiložené uživatelské příručky. 
Obsah balení: ovladač, návod. 
Baterie nejsou součástí balení. Baterie: 2 ks - typ R03, UM4 nebo AAA.
Další informace viz. multifunkční jednotka Sophy  č. 16.
Dodávka dle aktuální nabídky. 

IR dálkový ovladač komfortní - Kameleon URC8206
IR dálkový ovladač komfortní - Kameleon URC8206 je určen pro systém 
INELS ve spojení  s jednotkou, která má IR rozhraní (Sophy).  
URC8206 je komfortní IR dálkový ovladač, který je určen všem uživatelům, 
kteří požadují mimo ovládání systému INELS také univerzální ovladač pro 
všechna elektronická zařízení s IR rozhraním.  
Pomocí funkcí maker lze ovládat avíce zařízení najednou. Při zvolení 
konkrétního zařízení se podsvítí pouze tlačítka, která jsou pro dané zařízení 
aktivní. Vše je přizpůsobeno pro velmi jednoduché uživatelské ovládání.  
Programování se provádí dle přiložené uživatelské příručky. Stávající 
elektronická zařízení lze naprogramovat pomocí přiložené tabulky kódů 
zařízení (součást balení). Takto můžete ovladač velmi jednoduše „naučit“ 
komunikovat s různými zařízeními.  
Obsah balení: ovladač, návod 
Baterie nejsou součástí balení. Baterie: 2 ks, typ - AA nebo LR6  
Další informace viz. multifunkční jednotka Sophy str. č. 16.
Dodávka dle aktuální nabídky. 

Termopohon ALPHA AA 0-10 V
Termoregulační pohon ALPHA AA 0-10 V se používá v systému INELS k 
plynulé regulaci vytápění a to ve spojení s jednotkami DAC.
Pohon pracuje v reřimu plyulé regulace pomocí ovládacího napětí 0-10 V.
Termoelektronický funkční princip splňuje požadavky:
- přesného regulačního chování
- dlouhé životnosti
- bezhlučného provozu
Termoregulační pohon ALPHA AA má ventilové připojení dle adaptéru který není 
součástí dodávky a je nutno jej objednat samostatně.

Termopohon se zabudovanou vnitřní 
elektronikou pro plynulé
(proporcionální) řízení termostatických ventilů.
Výhody: 

Technické parametry:
Provozní napětí: 24 V, 50/60 Hz

Provozní příkon: 1,5 W

Řídící napětí na vstupu: 0 - 10 V DC

Vodič: 3 x 0,22 mm2

Střední stavěcí doba: 30 s/mm

Délka vodiče: 1m

Barva: bílá

Rozměry v/š/h: 48+6/43/53 mm

plynulý (proporcionální) pohyb zdvihu
vhodný pro rychlé vytápění

ilustrační foto

ilustrační foto
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Termopohon ALPHA AA 230 V
Termoelektrický pohon ALPHA AA 230 V v systému INELS slouží k 
regulaci vytápění. 
K ovládání lze použít jakýkoliv spínací aktor systému INELS .
Pohon pracuje v režimu otevřeno/zavřeno.
Termoelektrický pohon je určen pro zónovou nebo individuální regulaci 
s vysokými diferenčními tlaky pro všechny termostatické ventily.

Hlavní rysy:
- dlouhodobě spolehlivá funkce
- montáž bez nutnosti speciálních nástrojů
- tichý provoz
- provedení bez napětí otevřeno/bez napětí zavřeno
- vizuální indikátor polohy ventilu 

Použití
Regulování termostatických ventilů podlahového, radiátorového a 
konvektorového vytápění.

Technické parametry:
Provozní napětí: 230 V, 50/60 Hz

Příkon: 1,8 W

Ochranná třída: IP 54/II

Nastavení: 4 mm

Stavěcí síla: 100 N ± %

Připojení: 2 x 0,75 mm2

Délka vodiče: 1 m

Barva: bílá RAL 9003

Rozměry v/š/h: 55+5/44/61 mm

Termopohon ALPHA AA 24 V
Termoelektrický pohon ALPHA AA 24 V v systému INELS slouží k 
regulaci vytápění. 
K ovládání lze použít jakýkoliv spínací aktor systému INELS .
Pohon pracuje v režimu otevřeno/zavřeno.
Termoelektrický pohon je určen pro zónovou nebo individuální regulaci 
s vysokými diferenčními tlaky pro všechny termostatické ventily.
 

Hlavní rysy:
- dlouhodobě spolehlivá funkce
- montáž bez nutnosti speciálních nástrojů
- tichý provoz
- provedení bez napětí otevřeno/bez napětí zavřeno
- vizuální indikátor polohy ventilu 

Použití
Regulování termostatických ventilů podlahového, radiátorového a 
konvektorového vytápění.

Technické parametry:
Provozní napětí: 24 V AC, 50/60 Hz

Příkon: 1,8 W

Ochranná třída: IP 54/II

Nastavení: 4 mm

Stavěcí síla: 100 N ± %

Připojení: 2 x 0,75 mm2

Délka vodiče: 1 m

Barva: bílá RAL 9003

Rozměry v/š/h: 55+5/44/61 mm
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Stmívání
osvětlení:   LBC2-02M

Zapnutí/vypnutí 
osvětlení: LBC2-02M

PE
H
L

vstup
220 V - 240 V

DC 1..10 V

4
3

2

1

Stmívání
osvětlení:   LBC2-02M

Zapnutí/vypnutí
osvětlení: LBC2-02M

PE
H
L

vstup
220 V - 240 V

DC 1..10 V
DIML 1840
DIML 5458

DIML 218
DIML 25458

CIB +
CIB -

AC 230 V

0(1)-10 0(1)-10
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Stmívatelný předřadník DIML

Zapojení

Stmívatelný předřadník DIML slouží pro regulaci jasu zářivkových 
svítidel s trubicemi T8 (průměr 26 mm). 
Není-li tento předřadník osazen již přímo od výrobce svítidla, lze ho 
do svítidla dodatečně namontovat. Lze také provést tzv. retrofit – čili 
nahrazení výbavy stávajícího standardního zářivkového svítidla za tento 
stmívatelný předřadník. 
Další nespornou výhodou (mimo funkci stmívání)  je tzv. „soft start“, což 
znamená pozvolný náběh jasu svítidla, který tak dále prodlužuje životnost 
světelných zdrojů. 
Stmívatelný předřadník je řízen signálem 1-10 V a ke sběrnici systému 
INELS se připojuje prostřednictvím převodníků 
DAC2-04M, DAC2-04B či LBC2-02M.
Dodává se ve čtyřech provedeních, dle výkonu použitých světelných 
zdrojů (zařivkových trubic) ve svítidle (viz. tabulka).

Počet ovládaných trubic:
Napájecí napětí:
Jmenovitý proud:
Typ trubice:
Zátěž:
Vlnová délka:
Pracovní teplota:
Skladovací teplota:
Stupeň znečištění:
Průřez připojovacích vodičů:
Délka:
Šířka:
Výška:
Hmotnost:

AC 230 - 240 V

-30 .. +70 °C
2

0,5 -1,5 mm2

Technické parametry:  

0,95 0,98 0,95 0,99

18 W  T8 58 WT8; 55 W TC-L 18 W  T8 58  W T8; 55 W TC-L
16 W 50 W 16 W 50 W

359 mm
30 mm

30
290 g

359 mm
30 mm

30
290 g

423 mm
30 mm

30 
400 g

423 mm
30 mm

30
410 g

0 .. +50 °C 0 .. +50 °C;  +15 .. +50 °C 0 .. +50 °C 0 .. +50 °C;  +15 .. +50 °C

0,09 mA 0,25 mA 0,18 mA 0,48 mA

DIML 1840 DIML 5458 DIML 218 DIML 25458
1 1 2 2
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Napájecí zdroj DR-60-12, DR-60-24

Graf zatížitelnosti vs. pracovní teplota

Zapojení

Svorky výstupního napětíSvorky napájecího napětí

Popis přístroje

DC  12 V/4.5 A
DC  24 V/2.5 A

Uprim
vstupní napětí

Usec
výstupní napětí

AC  100-240 V

 

Vstupní napětí  (Uprim) v širokém rozsahu 100-240 V AC 
Výstupní napětí (Usec) ve variantě 12 V DC nebo 24V DC
Max. zatížení 4.5 A pro 12V DC a 2,5A pro 24 V DC
Elektronická ochrana proti zkratu, přetížení a přepětí
Možnost jemného dostavení výstupního napětí trimrem v rozsahu 
±10% Usec
LED indikace výstupního napětí - Usec na předním panelu
Chlazení přirozenou cirkulací vzduchu - perforovaná krabička
Certifikáty: UL / CUL / TUV / CB / CE
V provedení 4,5 - MODUL, upevnění na DIN lištu EN60715 
Izolace ve tř. II

TEPLOTA ( 0C )

ZÁTĚŽ ( % )

Technické parametry:
Vstup (U prim)
Napájecí napětí:
Výstup (Usec)
Výstupní napětí:
Max. zatížení:
Zvlnění výstupního napětí:
Účinnost:
Tolerance výstupního napětí:
Elektronická pojistka:
Jemné dostavení výstupního napětí:
Přetížení:
Časová prodleva po připojení:
Další údaje
Pracovní vlhkost vzduchu:
Teplotní koeficient:
Pracovní teplota pro 100%  zátěž:
Pracovní teplota pro 60%  zátěž:
Skladovací teplota:
Elektrická pevnost (prim/sec):
Krytí:
Průřez připojovacích vodičů:
Rozměr:
Hmotnost:
Související normy:

 100-240 V AC           10%/47-63 Hz

12 V/24 V 
                 4.5 A/54 W/12     2.5A/60 W/24

120 mV
82%

                                                1%
  proti zkratu, přetížení  a přepětí

          10% - trimrem 
do 105-160% jmenovitého výkonu
100 ms pro 100% zatěž a AC 230 V

20 - 90% RH
  0.03% / 0C
-20 .. +45 0C 
-20 .. +60 0C  
-40 .. +85 0C  

3 kV
  IP20 přístroj/ IP40 vestavěný v rozvaděči

plný vodič 2.5 mm 2/ s dutinkou 1.5 mm2

78 x 93 x 56 mm
300 g

 EN 55022, tř, B,  EN 61000-3-2,3,   EN 61000-6-2,
 EN 61000-4,2,3,4,5,6,8,11, EN 61204-3, ENV 50204

100

  80 

  60

  40

  20             

-20            0           10          20           30           40    45   50           60          70        

N  L                        +  +      

Napájecí zdroj DR-60-12/24 slouží k napájení systému INELS v 
případě, že není požadováno zálohování systému akumulátorem.
Pro napájení jednotek INELS připojené na sběrnici CIB je vždy nutné
použít oddělovací prvek např. BPS2-02M.

jemné dostavení
trimrem pro

výstupní napětí          10%

±

±

±

±
Jemné dostavení trimrem 
v rozsahu       10%

±
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Napájecí zdroj PS-100/INELS

Zapojení

 Napájecí spínaný stabilizovaný zdroj
Slouzi k napajeni ridicich automatu v ramci inteligentni elektroinstalace Inels
Vyuziti v oblasti MaR (mereni a regulace)
Galvanicky odděleno od sítě
Napájecí zdroj s pevným výstupním napětím DC 27V a DC 12V , 
stabilizovaný 100 W
Při úplném zkratu je výstup odpojen
Výstupní proud je omezen elektronickou pojistkou
Napájecí napětí: AC 230 V
PS-100/INELS v provedení 6-MODUL je určen pro montáž do rozvaděče, 
na DIN lištu EN60715.

P
SM

1

P
SM

2

CIB1 (32 units) 

CIB2 (32 units) 

PSM

IN
 2

7
 V

 D
C

IN
 2

7
 V

 D
C

Reléový výstup
NC/GND

k MI2-02M

Batt 12 V Batt 12 V

pro prvky EZS

AC 230V
L

N

Touch11/PCB

Displej TFT LCD , úhlopříčka 5,7“

Rozlišení displeje 640×480 bodů, 262 144 barev

Podsvícení displeje bílými LED diodami

Dotykový panel s odporovou technologii

Procesorový modul

Procesor AMD GEODE LX800

Paměť 256 MB RAM, CompactFlash 512 MB

Základní deska, periferie VGA, 2× RS232, 4× USB, 1× Ethernet RJ-45, 1× 
LPT, 1× PS2 (klávesnice a myš), 1× IRDA 115 
kb/s, 1× audio

Touch 51/PCB

Displej Barevný LCD displej velikosti 10,4“,
800 × 600 bodů

Dotykový panel s odporovou technologií

Operační paměť 256 MB

Compact Flash 512 MB

Ethernet 10/100 MBit

Určený k zabudování do zdi Ano

Technické parametry:
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Operátorské panely Touch 11/PCB, Touch 51/PCB

n	Operátorské panely TOUCH11/PCB a TOUCH 51/PCB jsou určeny jako 
zobrazovací a ovládací jednotky, které jsou součástí systémů pro řízení 
budov.

n	Jsou osazeny TFT LCD displejem a dotykovou obrazovkou.
n	Komunikace přes Ethernet 1 Gb/s 
n	Panely  jsou určeny k zabudování do zdi v kovové montážní krabici, která 

je součásti dodávky operátorského panelu. Montážní krabice obsahuje 
vylamovací přepážky určené pro přivedení kabelů. Vlastní operátorský 
panel se do krabice připevňuje 4 šrouby M4. Po zabudování a přivedení 
kabelů se panel opatří dřevěným krycím rámečkem.

n	Panely jsou dodávány bez operačního systému nebo s operačním 
systémem Windows XP Embedded.

Touch11/PCB

Displej TFT LCD , úhlopříčka 5,7“

Rozlišení displeje 640×480 bodů, 262 144 barev

Podsvícení displeje bílými LED diodami

Dotykový panel s odporovou technologii

Procesorový modul

Procesor AMD GEODE LX800

Paměť 256 MB RAM, CompactFlash 512 MB

Základní deska, periferie VGA, 2× RS232, 4× USB, 1× Ethernet RJ-45, 1× 
LPT, 1× PS2 (klávesnice a myš), 1× IRDA 115 
kb/s, 1× audio

Touch 51/PCB

Displej Barevný LCD displej velikosti 10,4“,
800 × 600 bodů

Dotykový panel s odporovou technologií

Operační paměť 256 MB

Compact Flash 512 MB

Ethernet 10/100 MBit

Určený k zabudování do zdi Ano

Technické parametry:

Napájecí zdroj PS-50/27
 Vstup

Vstupní napětí (jmenovité) 230 V AC

Tolerance napětí +10%  –15%

jmenovitá frekvence 50 Hz

Jištění vstupu tavná pojistka T2,5L250V

Výstup

Výstupní napětí  (jmenovité) 27,2 V DC

tolerance napětí ±1%

zvlnění napětí <0,5% RMS, <0,5 Vp/p

Výstupní proud 

povolený rozsah proudu 0 až 1,75 A

Další údaje

Ochrana proti zkratu elektronická

Hlášení výpadku sítě ne

Účinnost (jmenovitá) 80%

Elektrická pevnost vstup / výstup - 1 min. 3,7 kV AC / 50 Hz

Stupeň krytí dle ČSN EN 60529 (IEC 529) IP 20

Třída ochrany el. předmětu I

Stupeň odrušení EN 55022 / CISPR22 třída B

Kategorie přepětí dle ČSN 33 0420-1 (HD 625.1 
S1:1996, modif. IEC 664-1:1992) (IEC 664)

III

Stupeň znečištění dle ČSN 33 0420-1 (HD 625.1 
S1:1996, modif. IEC 664-1:1992)

2

Teplota okolí –10° ÷ +55°C

Rozměry zdroje 148 × 85 × 57 mm

Hmotnost 0,55 kg

n	Napájecí zdroj PS-50/27 představuje univerzální jednohladinový pulzní 
zdroj, který je určen pro napájení zařízení vyžadujících konstantní 
stabilizované napětí. 

n	Lze jej použít pro napájení a dobíjení zálohovacích akumulátorů 
s jmenovitým napětím 24 V DC.

n	Vstupní napětí v rozsahu 195 až 253 V AC
n	Výstupní napětí 27,2 V DC
n	Max. výstupní proud 1,75 A
n	Elektronická ochrana proti zkratu
n	LED indikace výstupního napětí
n	Zdroje jsou mechanicky řešeny pro montáž na DIN lištu EN 60715. 
n	Zdroje lze také montovat na rovnou plochu pomocí 4 šroubů M4.

Technické parametry:
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PBQ 1270       PBQ 12150

Napájecí zdroje s dobíječem a prostorem pro akumulátor

Napájecí zdroj s dobíječem a krytem s prostorem pro akumulátor. 

Plošný spoj spínaného zálohovaného zdroje 

v kovovém krytu s prostorem pro akumulátor max. 17 Ah. 

Kryt je standardně vybaven mechanickým zámkem a sabotážním kontaktem 

proti otevření krytu. Ostatní parametry zdroje jsou shodné se zdrojem. 

Napájecí zdroj s dobíječem bez krytu s prostorem pro akumulátor
Plošný spoj spínaného zálohovaného zdroje 27,2 Vss/1,7 A se samostatným 
výstupem pro dobíjení záložního akumulátoru 
s omezením proudu cca 1,5 A. Výpadek sítě a vybitý akumulátor jsou 
signalizovány samostatnými reléovými NC výstupy.

Zdroj je určen k montáži do libovolného krytu a může být použit jak v soustavě 
SELV tak PELV. Pro soustavu SELV je na plošném spoji nutno přerušit propojku.

Zdroje je možné řadit paralelně i sériově. V případě sériového propojení je nutné 
přerušit propojku - soustava SELV.

Napájecí napětí:
Výstupní napětí:
Max. krátkodobý 
výstupní proud:
Max. trvalý výstupní proud:
Odolnost proti krátkodobému zkratu
Připojení vstupu i výstupu  přes šroubové svorkovnice
Doporučená hodnota
akumulátoru:
Rozměry:
Hmotnost:

230 V/50 Hz
27,2 Vss

1,7 A
1,5 A

12 / 1,2 až 7 Ah (max. přípustná 17 Ah)
287 x 113 x 300 mm            138 x 87 x 40 mm

3,7 kg                                      160 g

Technické parametry:              PS-50/27K          PS-50/27

Kapacita:
Nominální napětí:
Svorky:
Rozměry:
Hmotnost:

7 Ah
12 Vss
typ FASTON
151 x 65 x 94 mm
2,5 kg

17 Ah
12 Vss
šroubové svorky
181 x 76 x 167 mm
6,1 kg

Akumulátory
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22.65 mm

6.2 mm

20 mm

8.2 mm
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PVC
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s [min]

Technické parametry:   TC                              TZ

t65 (95): doba, za kterou se čidlo ohřeje na 65 (95) % teploty prostředí,  
v němž je čidlo umístěno.

Graf oteplení čidla vzduchem

Teplotní senzory TC, TZ

Typy teplotních čidel pro rozsah 0 .. +70 OC

PVC - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 0C na 58 0C

Silikon - reakce na teplotu vzduchu z 22.5 0C na 63.5 0C

Rozsah:

Snímací prvek:

t65 -  ve vzduchu/ve vodě:

t95 - ve vzduchu/ve vodě:

Materiál kabelu:

Materiál koncovky:

Krytí:

Třída ochrany:

0..+70 0C

NTC 12K 5 %

92 s / 23 s

306 s / 56 s

PVC se zvýšenou teplotní odolností

PVC se zvýšenou teplotní odolností

IP 67

II (dvojitá izolace)

-40..+125 0C

NTC 12K 5 %
62 s / 8 s

216 s / 23 s

silikon

poniklovaná měď

IP 67

II (dvojitá izolace)

Teplotní senzory TC a TZ jsou určeny ke snímání teploty. 
TC a TZ senzory jsou vyrobeny z termistoru NTC, zalitém v kovové 
dutince teplovodivým tmelem.
Teplotní senzory TC a TZ se vyznačují vysokou elektrickou pevností 
odpovídající požadavkům na dvojitou izolaci. 
Tepelný kontakt mezi termistorem a okolím teplotního čidla.
Čidlo TZ je vhodné zejména pro použití v extrémních teplotách.
2 druhy teplotních čidel:
- TC - přívodní kabel k čidlu TC je vyroben z vodiče  
   CYSY 2D x 0,5 mm
- TZ -  pro čidlo TZ je použit kabel VO3SS-F 2D x 0,5 mm  
  se silikonovou izolací
- Hmotnost čidel TC:                                  Hmotnost čidel TZ:
   - TC-0 - 5 g                                                      - TZ-0 - 4,5 g
   - TC-3 - 108 g                                                 - TZ-3 - 106 g
   - TC-6 - 213 g                                                 - TZ-6 - 216 g
   - TC-12 - 466 g                                               - TZ-12 - 418 g

Typy teplotních čidel pro rozsah -40 .. +125 OC

Nákres čidla TC Nákres čidla TZ

Foto čidla TC-3 Foto čidla TZ-3

TC-0 - teplotní čidlo připojitelné přímo na svorkovnici   
             (délka čidla 100 mm)
TC-3 - teplotní čidlo 3 m, dvojitá izolace
TC-6 - teplotní čidlo 6 m, dvojitá izolace
TC-12 - teplotní čidlo 12 m, dvojitá izolace

TZ-0 - teplotní čidlo připojitelné přímo na svorkovnici
TZ-3 - teplotní čidlo 3 m, dvojitá izolace silikon
TZ-6 - teplotní čidlo 6 m, dvojitá izolace silikon
TZ-12 - teplotní čidlo 12 m, dvojitá izolace silikon

     Teplota (OC)                             Odpor čidla (kΩ)
20     
30 
40 
50 
60 
70

14,7 
9,8 
6,6 
4,6 
3,2 
2,3

t

Te
pl

ot
a a

[C
]

o



CMYK

94

3M

Datové ochrany DTNVEM 1/CIB
Přepěťové ochranné zařízení (SPD) podle ČSN EN 61643-21 (kategorie A2, B2, 
C2, C3, D1) určené pro ochranu systémů CIB (Foxtrot, INELS) proti bleskovým 
proudům a přepětím. 
Doporučené umístění je na vstupu vedení z venkovního
prostředí do stavby, dále na rozhraních dalších LPZ (podle ČSN EN 62305) a v 
blízkosti chráněného zařízení, tak aby délka vedení mezi přepěťovým ochranným 
zařízením a chráněným zařízením byla maximálně 10 m. 
DTNVEM 1/CIB je složeno ze základny a výměnného modulu obsahujícího 
vlastní ochranu. Základna zůstává stále připojena a v případě revizní kontroly 
nebo poškození se manipuluje pouze s výměnným modulem. Základna je i bez 
výměnného modulu průchozí (obvod není přerušen).

Kategorie SPD podle ČSN EN 61643-21
Jmenovité pracovní napětí
Nejvyšší trvalé provozní napětí
Max. trvalý proud  
Počet chráněných párů 
SPD pro systém CIB (Foxtrot / INELS)
Impulsní proud Iimp (10/350)
Max. výbojový proud Imax (8/20)
Jmenovitý výbojový proud In (8/20)
Doba odezvy  
Rozsah pracovních teplot 
Doporučený průřez připojovacích vodičů
Způsob montáže                                                  
Stupeň krytí                                                                                               
                                                                                    

Vnitřní schéma zapojení výměnného modulu Technické parametry:
DTNVEM 1/CIB se zapojuje výstupem směrem k chráněnému zařízeni

Typické zapojení ochrany DTNVEM 1/CIB

DTNVEM 1/CIB je přepěťové ochranné zařízení (SPD) podle ČSN EN 61643-21 
(kategorie A2, B2, C2, C3, D1) určené pro ochranu sběrnice CIB proti bleskovým 
proudům a přepětím. Doporučené umístění je na vstupu vedení z venkovního 
prostředí do stavby, dále na rozhraních dalších LPZ (podle ČSN EN 62305) a v blíz-
kosti chráněného zařízení, tak aby délka vedení mezi přepěťovým ochranným zaří-
zením a chráněným zařízením byla maximálně 10 m. DTNVEM 1/CIB je složeno ze 
základny a výměnného modulu obsahujícího vlastní ochranu. Základna zůstává 
stále připojena a v případě revizní kontroly nebo poškození se manipuluje pouze 
s výměnným modulem. Základna je i bez výměnného modulu průchozí (obvod 
není přerušen). Ochrana je určena pro trvalý procházející proud max. 0,5A. Je nutné 
zabezpečit při tvorbě projektu aplikace aby tento proud nebyl překročen.

                  A2,B2, C2, C3, D1
Un               24V DC
Uc               36V DC
IN                0,5A DC
                     1
DTNVEM 1 / CIB
Iimp          2,5kA / vodič
Imax         10kA / vodič
In               1kA / vodič
UP             < 75V (A/B, A/PE, B/PE)
†A             < 30 ns
                2,5 mm2

                  na lištu DIN 35mm
                  IP20

Vstup Výstup

Tlumící dioda

Mezní impendance
Dvojitá plynová výbojka

Vstup Výstup Vstup Výstup
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Typické zapojení ochrany DTNVEM 1/CIB

Ochrana DTNVEM 1/CIB se zapojuje vždy před část sběrnice, kterou chceme chránit (tj. musíme ošetřit všechny části instalace, které opouští zónu ZBO1, nebo mají souběh s velkými 
kovovými částmi budovy, které jsou v zóně 0, např. bleskosvod). Musíme chránit samostatně vždy všechny části instalace, kterých se výše uvedená věta týká. Na obr. máme naznačen 
příklad, kdy je provedena instalace systému se sběrnicí CIB v domě. Hlavní část instalace  je umístěna uvnitř chráněného objektu a její ochrana je realizována na přívodu napájení 
celého systému 230 V (ochrana komplet celé aplikace – centrální jednotky i sběrnicových jednotek). Část jednotek  je umístěna ve vedlejší budově (garáž), kam vede sběrnice 
kabelem uloženým v zemi. Zde je nutné instalovat ochrany vždy na vstup do objektu tak, aby obě části instalace byly chráněny proti vniknutí přepětí, které se může objevit na zem-
ním vedení. Jedna jednotka  je umístěna pod střechou (např. připojení měřiče rychlosti větru) a vedení sběrnice k této jednotce je umístěno tak, že má souběh s bleskosvodem 
umístěným na venkovní straně obvodové zdi. V tomto případě je na vhodném místě (konec souběhu) umístěna přepěťová ochrana (v příkladu je pouze na jedné straně – jednotka 
 je bez ochrany, ale zbytek aplikace je správně ochráněn.
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