
AMI Nové Zámky je výrobca účelových svietidiel s 30 ročnými skúsenosťami, pôsobí nielen
na Slovensku, ale má svojich partnerov po celej EU. Tento stručný informačný materiál
venuje najmä projektantom elektro, ale snáď bude poučný i pre budúcich investorov,
konečných užívateľov a vlastne je určený všetkým, ktorým je problematika ochrany
osvetľovacích sústav (OS) proti prepätiam v napájacej sieti blízka. 

Pri príprave a najmä vo finálnych etapách realizácií projektov je často preferovaná snaha čo
najviac ušetriť. Tento článok chce upozorniť na to, že šetrenie za každú cenu môže v
konečnom dôsledku priniesť značné škody a ekonomické straty. Máme na mysli teraz najmä
prax, keď sa pri výbere svietidiel naprojektujú také, ktoré nemajú dostatočnú ochranu proti
prepätiam a tieto sa nainštalujú do rizikových priestorov, t.j. tam, kde často dochádza k
výskytu vyšších napätí v sieti elektrického napätia. Dôsledky? Môže sa znehodnotiť
množstvo materiálu, môže sa narušiť synchronizácia strojov, parametre OS sú
znehodnotené, atď. 

Vo svete už niekoľko rokov dominuje použitie LED svietidiel, pretože tieto prinášajú
výrazné úspory elektrickej energie a zároveň poskytnú viac svetla.

Kvalitné LED svietidlá sa vyznačujú tiež tým, že síce vyvolávajú o čosi vyššie počiatočné
náklady (oproti dnes už klasickým riešeniam, alebo menej kvalitným LED produktom), avšak
návratnosť takejto investície môže byť v horizonte niekoľkých mesiacov. 

Aby bola investícia do LED osvetlenia skutočne výhodná a mala ekonomickú
návratnosť, jednou z hlavných podmienok je, aby prevádzka moderných LED svietidiel
bola bezporuchová a bez údržbová (tým sa myslí, že rádovo poklesne potreba opráv -
náklady na údržbu). Preto je nutné venovať dostatočnú pozornosť problematike
prepäťových ochrán SPD (Surge Protecion Device) už pri návrhu OS.

Prepätie vzniká, keď sa v sieti napájacieho elektrického napätia vyskytne mimoriadne vysoké
prevádzkové napätie alebo krátkodobé zvýšené napätie spôsobené cudzím vplyvom. Takýto
stav spravidla naruší  správne fungovanie elektrickej inštalácie a poškodí, prípadne až zničí v
nej zapojené elektrické zariadenia, pričom môže byť ohrozené zdravie a životy pracovníkov. 

Na vonkajších inštaláciách, ale aj v priemyselných 
halách  môžu  nastať  prechodné  javy  v dôsledku 
skratov,  po  údere  blesku,  prepínaním  strojných 
zariadení. Ak inštalácia nie je dostatočne chránená 
proti prepätiu, tieto javy poškodia ovládače (drivery)... 
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Ochrana svietidiel: jemná ochrana 3. stupeň
Búrková činnosť môže byť dosť intenzívna a dochádza k zásahom blesku a prepätia do
objektov. Zákony prírody sú dané a mali by sa pretaviť aj do technických predpisov a noriem,
aby sa ochránilo zdravie aj majetok. Príčinou vzniknutej udalosti po búrke môže byť aj
nesprávne umiestnená a zle zapojená SPD v rozvádzači. Chránené vodiče môžu byť v
tesnej blízkosti s nechránenými vodičmi, vytvárajú sa zbytočné slučky, takže aj keď
rozvádzač obsahuje prepäťovú ochranu, táto nechráni elektrické zariadenie pred účinkami
prepätia.

Rekonštrukcie osvetlenia v mestách a obciach sú aktuálnou témou na Slovensku, avšak ani
tieto projekty sa takmer vôbec nezaoberajú ochranou proti prepätiu. Obyčajne vyhrá
najlacnejšia firma a tak sa dielo zrealizuje bez ochrany proti zásahu blesku a prepätiu. Lenže
v súčasnosti použité moderné uličné LED svietidlá majú pri danej svietivosti nízky príkon a
ušetrí sa na spotrebe elektriny. Tieto svietidlá v exteriéroch sú ľahko zraniteľné a sú
ohrozené citlivé technológie používané u moderných LED svietidiel. Bez použitia správneho
SPD sa vysoké percento svietidiel predčasne znehodnotí. Rozloženie SPD je nesmierne
dôležité a zohráva aj úlohu bezpečnosti napr. osôb, premávky, pracoviska...

Odporúča sa prehodnotiť investíciu do prepäťovej ochrany, pokiaľ ide o svietidlá,
ktoré sú používané v exteriéri - uličné svietidlá, priemyselné svietidlá, svetlomety, ale
aj svietidlá, ktoré sú atypické, majú špecifické parametre, alebo sú to moderné LED
svietidlá s vysokou hodnotou.

LED interiérové svietidlá AMI sú vybavené drivermi so zabudovanou ochranou min. 2 kV a
exteriérové svietidlá 6 až 10 kV. AMI ponúka možnosť svojim zákazníkom objednať si
namontovanie SPD do svietidiel (niektoré SPD zariadenia sú vybavené optickou a zvukovou
signalizáciou prevádzkového stavu). AMI ponúka SPD ako voliteľné príslušenstvo, až do
hodnoty 20 kV. V súčasnosti existujú na trhu mnohé SPD 3. stupňa ochrany, ktoré
neobmedzujú prenos signálu pri komunikácii s prijímačmi bezdrôtovej technológie. 

AMI ponúka SPD TYP 3 (D) od výrobcov: 
KIWA, HAKEL, VOSSLOH, SALTEK, OSRAM
Kontaktujte nás.
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