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Dvojvodičové prepäťové ochrany majú ochrana sa uvedie do
činnosti, vznikajúce prepätie je obmedz a vyrábajú dva typy:

Vývod GND je odporučené zapojiť na ochr liš dlhé, znižuje sa
účinnosť ochrany a reakčný čas sa predlžu uje EMC podľa 89/336
EEC. Ochrana je obojpolaritná.

Na svorky IN je pripojené vedenie, kde sa zariadenie.

 senzorová technika

 ochrana vstupov mikropočítačov

 ochrana senzorov, snímačov

 telekomunikačná technika

 prístrojová technika

Dvojvodičové prepäťové ochrany majú stupňovité obmedzenie napätia. Kým pomalá výkonov
činnosti, vznikajúce prepätie je obmedzené rýchlou ochranou. Z hľadiska obmedzenia napäti

Vývod GND je odporučené zapojiť na ochrannú zem čo najkratšou cestou. Ak je zemniace vedenie
účinnosť ochrany a reakčný čas sa predlžuje. Pri prekročení Pmax sa ochrana skratuje. Ochrana zar
EEC. Ochrana je obojpolaritná.

Na svorky IN je pripojené vedenie, kde sa očakáva vznik prepätí, na svorky OUT je zapojené chráne

 dvojvodičové prúdové sľučky

 trojvodičové prúdové sľučky

 viackanálové signálne systémy

 ochrana vstupov PLC a vyšších systémov

Osemkanálová prepäťová ochrana
Séria OVP81 a OVP82

Oblasti použitia
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Mechanické rozmery:

Modulbox: 54 x 90 x 33 mm 

Osemkanálová prepäťová ochrana  OVP 81/yy-z a OVP 82/yy-z sa používa predovšetkým na ochranu
dvoj- a trojvodičových prúdových sľučiek 0/4-20 mA a signálnych vodičov.

Vyrába sa vo viacerých verziách, môže byť len asymetrická (voči spoločnej GND) alebo len symetrická a aj v 
zmiešanej verzii, so základnou alebo zvýšenou sériovou indukčnosťou. 

Vstup je vybavený iskrišťom. 

Ochrana je stupňovitá: kým sa pomalá ochrana uvedie do činnosti, vznikajúce prepätie je obmedzené rýchlou 
ochranou. 

Indukčnosti v jednotlivých kanáloch účinne zabraňujú preniknutiu impulzných prepätí, kým rezistory chránia 
pomalé výkonové obmedzovače.

Zariadenie zodpovedá v EMC-ochrane európskej norme 89/336EEC. Na svorky INPUT pripájame vedenia, kde 
vzniká prepätie, na svorky OUTPUT pripájame chránenú stranu.



OVP 8x/yy -z

x = typ (1 - L = 1,4 µH, 2 - L = 100 µH)
yy = menovité napätie (5.8, 19, 33 Vpp)
z = počet symetrických vstupov (0 ... 4)

napr.: 
OVP 81/33 - 0 (L = 1,4 µH, 33Vpp , 8 ks asymetrických vstupov) 
OVP 82/19 - 2 (L = 100 µH, 19Vpp , 2 ks symetrických, 4 asymetr. vstupov) 

Technické údaje:

Princíp zapojenia:

Objednávací kód:

Príslušenstvo:

asymetrické symetrícké

pomalé-90 Vpp

rýchle - yy ( 5,8 Vpp ,  19 Vpp ,  33 Vpp) 
pri impulze IFSM = 50A,  TI = 8/20 µs

Nábeh rýchlej ochrany: cca 20 ps 
22,5 Ω ± 10%

(na požiadanie sú možné aj iné hodnoty)
typ1 - 1,4 µH ± 20%

typ 2 - 100 µH ± 10%
Záverný prúd pri menovitom napätí: 10 µA
Pohltený impulzný výkon: max. 600W/1 ms
Max. celkové trvalé prúdové 
zaťaženie jedného kanálu (DC):  
Krytie: IP20
Teplota okolia: - 25...+ 65 ºC
Montáž: na DIN-lištu  EN50022-35
Rozmery: 54 x 90 x 33 mm (Modulbox)
Elektrické pripojenie: vodič max. 2,5 mm2

Hmotnosť: max. 0,11 kg

0,1A

Obmedzenie napätia: 

Činný odpor jednej žily: 

Indukčnosť jednej žily: 

Návod na obsluhu
Záručný list
Vyhlásenie o zhode
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V záujme účinnej ochrany je doporučené pripojiť obe svorky GND vodičom 1,5...2,5 mm2 na ochrannú zem čo 
nakratšou cestou.




