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Bleskojistka Sidactor 320
Bleskojistka PARADOX je určená pro ochranu vstupů u telefonních komunikátorů. Bleskojistku můžete použít při nových
instalacích nebo zabezpečit proti přepětí systémy, které jsou již v provozu. Bleskojistka se vyznačuje moderní technologií
konstrukce, maximální jednoduchostí a nenáročnou instalací.

Popis
- Vysokorychlostní plynová bleskojistka
- Přepěťová ochrana varistorem nebo sidactorem
- Svodový proud 8/20 µs pro 10KA
- Přímé připojení do svorek „Tip“ a „Ring“ na ústředně
- Bez napájení
- Zemnící vodič 200mm
- Rozměry: 50 x 20 x 18
- Pracovní teploty -20 až +70 °C

Instalace
Bleskojistka musí být bezpodmínečně připojena na spolehlivou zem. Pořádné uzemnění je základní požadavek pro funkčnost
ochrany. Jako zem je nejlepší použít trubky od studené vody.
Používejte pro zemnění komponentů EZS pouze jednu zem.  Zemnící kabel z bleskojistky nikdy nepřipojujte na zem do svorek
ústředny. Zem z ústředny připojte vodičem o průřezu 1,2 nebo 1,4mm a maximální délky 150mm ke konci zeleného vodiče z
bleskojistky. Tento společný uzel připojte dostatečně silným vodičem k spolehlivé zemi.
Při spojování vodičů dbejte na to, aby přechodový odpor byl co nejmenší !
Snažte se o co nejkratší vedení od uzlu k zemi. Snížíte tak nežádoucí impedanci přívodu.
Přívod táhněte přímo a vyvarujte se zbytečných kliček a smyček. Snížíte tak nežádoucí impedanci přívodu.

Trisil
Trisil slouží k ochraně zařízení před přepětím na telefonní lince mezi vodiči telefonní linky a, b. Použitím trisilu zvýšíte odolnost
ústředny na provozní přepětí kolem 1kV. Trisil má tu vlastnost, že při výskytu přepětí „sepne a zkratuje“ telefonní vedení po
dobu trvání přepětí.

Trisil doporučujeme použít při všech instalacích kdy je EZS připojená na telefonní linku.
V případech kdy hrozí výskyt napětí s vyšší energií (úder blesku, starý telefonní rozvod, telefon veden nad zemí) trisil nestačí a
proto použijte bleskojistku Paradox.

Funkce Trisil při výskytu přepětí zkratuje vodiče po dobu trvání
přepětí.

Charakteristika Zápalné napětí 220V
Montáž Telefonní linku připájejte na vývody trisilu. Připájení je

podmínkou pro nízké přechodové odpory a správnou
funkci.

Transil
Transil slouží k ochraně před přepětím na zóně nebo na napájení. Transil je rychlá součástka, která slouží pro svod vysokých
napěťových špiček. V okamžiku, kdy napětí na vstupech Transilu překročí zápalné napětí, začne Transil toto napětí omezovat a
snaží se je svést na zem, tak aby nepřekročilo povolenou hodnotu.
Zóna - Transil je možné umístit do ústředny na vstup zóny a/nebo do detektoru. V případě výskytu přepětí chrání zónový

vstup ústředny a/nebo zónový výstup z čidla. Transil nechrání před vznikem falešného popalchu vlivem přepětí.
Napájení - Transil je možné umístit na AUX ústředny a/nebo na napájecí svorky přímo do čidel, klávesnic nebo modulů.

V případě výskytu přepětí chrání výstup AUX a/nebo napájecí obvody čidla, klávesnice nebo modulů.

Transil je schopen vstup zóny ochránit před přepětím řádově do 1kV. Transil nemůže ochránit vstup při „přímém zásahu
bleskem“.

Funkce Transil omezuje napětí tak aby nepřekročilo zápalné
napětí.

Charakteristika Zápalné napětí 20V
Montáž Dráty na nožičky Transilu připájejte. Pouze připájením

je zaručen nízký přechodový odpor a správná funkce
Transilu.
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