
PROUDOVÉ CHRÁNIČE 



TYPY PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ A JEJICH VLASTNOSTI

HLAVNÍ PARAMETRY PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ

SELEKTIVITA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ

ÚČINKY ELEKTRICKÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS

PROUDOVÉ CHRÁNIČE SCHRACK TECHNIK
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Zapojení a princip činnosti proudového chrániče v síti TT, TN a IT

PRINCIP FUNKCE PROUDOVÉHO CHRÁNIČE



2VYPÍNACÍ CHARAKTERISTIKY PROUDOVÝCH 
CHRÁNIČŮ
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Meze vypínacích časů proudových chráničů podle ČSN EN 61008-1 ed.2

ČASOVÁ ZÁVISLOST VYBAVENÍ



4ČASOVÁ ZÁVISLOST VYBAVENÍ

Tvar rázové vlny 8/20 µs pro zkoušky odolnosti proudových chráničů proti 
nežádoucímu vybavení
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Typy proudových chráničů podle citlivosti na různé druhy reziduálních proudů

CITLIVOST NA RŮZNÉ DRUHY REZIDUÁLNÍCH PROUDŮ
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Selektivní řazení proudových chráničů ve dvou úrovních

SELEKTIVITA PROUDOVÝCH CHRÁNIČŮ
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Smluvené zóny čas/proud účinků střídavých proudů (15-100) Hz na osoby pro dráhu proudu odpovídající 
dráze z levé ruky do chodidel a odpovídající meze vypínacích časů proudových chráničů I∆n = 30 mA

ÚČINKY STŘÍDAVÉHO PROUDU NA LIDSKÝ ORGANISMUS
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ÚČINKY STŘÍDAVÉHO PROUDU NA LIDSKÝ 
ORGANISMUS

VIDEO



CERTIFIKOVANÉ ŘEŠENÍ
PRO ENERGETIKY

JISTIČE 
SCHRACK TECHNIK

ŘADA BMxxxxCZ
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Certifikované řešení jističů pro energetiky

Přístroje nové řady BM018xxxCZ mají shodné označení vypínací schopnosti
umístěné napravo vedle typového označení jističe pod barevnou ovládací
páčkou spolu s údajem lcu dle normy IEC EN 60947-2, který je umístěn na
pravé boční straně přístroje.

Jističe BM018xxxCZ nové řady mají celou ovládací páčku v barvě
odpovídající příslušné proudové hodnotě z jednoho kusu materiálu, bez
jakéhokoliv převleku. Tvar páčky je hranatý .

Tělo jističe je vyrobeno ze dvou navzájem snýtovaných dílů, nemá
odebíratelný převlečný čelní kryt s údaji o přístroji, jako tomu bylo u staré
řady jističů a tudíž neumožňuje záměnu za jinou proudovou hodnotu nebo
jinou charakteristiku. Díky této konstrukci jističů nové řady je zajištěno
požadované plombování jističe ve vypnutém či zapnutém stavu.
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Certifikované řešení jističů pro energetiky
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Certifikované řešení jističů pro energetiky



Děkuji za pozornost.
Stanislav VOLDÁN
s.voldan@schrack.cz
www.schrack.cz

mailto:s.voldan@schrack.cz
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