Radiační ochrana.
Elektroinstalace do protiradiačních stěn.

Pro odstíněné rentgenové místnosti.
Protiradiační technika.
Radiační ochrana ve spojení s elektroinstalací v protiradiačních
stěnách představuje zvláštní výzvu. Radiační ochrana musí být
zajištěna pomocí speciálních stavebních opatření. To se týká zejména
nemocnic, lékařských ordinací, jakož i veškerých zdravotnických
zařízení, v nichž se používají systémy s rentgenovým a gama zářením.
Vznikající ionizující záření, které vychází z rentgenových přístrojů, je
pro osoby v okolí extrémně škodlivé, takže je nezbytné přilehlé sousední
místnosti odstínit.
Každý instalační otvor v protiradiačních stěnách narušuje funkci radiační
ochrany u stěny. Pro následné obnovení funkce jsou nutná nákladná
opatření.
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Často se kolem běžných elektroinstalačních krabic instalují stínění ve
formě olověných krytů. Velkou nevýhodou je projektování potřebných
elektroinstalací v těchto stěnách. Projektování musí bezpodmínečně
proběhnout před vlastní stavbou, protože dodatečné odstínění
instalačních krabic touto běžnou metodou již nelze v dokončených
protiradiačních stěnách provést.

Radiační
Protipožární
ochrana | ochrana
Základy

Předpisy a normy.
RöV a DIN 6812.
K ochraně osob, které jsou stále nebo příležitostně vystaveny rentgenovým
paprskům, před nebezpečím ionizujícího záření byly vydány tuzemské
a mezinárodní zákony a nařízení, jakož i stanoveny normy. V Německu
dále platí nařízení o ochraně před zářením (StrlSchV) a nařízení pro
rentgeny (RöV). Nařízení pro rentgeny popisuje nařízení o ochraně před
poškozením způsobeným rentgenovým zářením, to platí také pro
rentgenovou diagnostiku a radiační terapii.

Stavební radiační ochrana je regulována v normě DIN 6812 pro
zdravotnická rentgenová zařízení do 300 kV. Obecně se druh záření
rozděluje na užitečné záření a rušivé záření. Užitečné záření se
u rentgenového zařízení vyskytuje ve stanoveném směru pro příslušný
účel, zatímco rušivé záření má rozptýlený účinek a vyskytuje se
v různých směrech a intenzitách.

Technické podklady.
Protiradiační stěny.
Dimenzování potřebného stavebního odstínění (tloušťka olověné vrstvy)
se provádí v závislosti na druhu záření, kategorii místnosti, která se
stanovuje v závislosti na době setrvání osob, na výkonu ozařovacího
zařízení (napětí elektronek) a jeho vzdálenosti od sousední oblasti, kde
se zdržují osoby.

Rentgenová místnost musí být ze všech stran chráněna proti záření.
K tomu se používají speciální protiradiační stěny. Často se přitom jedná
o stěny lehké konstrukce s olověným obkladem na straně obložení
přivrácené k rentgenové místnosti. Protože je však obtížné tyto stěny
zpracovávat, prosazují se ve stavební a dokončovací praxi stále více
protiradiační stěnové systémy bez olova (např. Knauf Safeboard).

Stínící účinek jiných materiálů než olova je uváděn jako ekvivalentní
tloušťka olověné vrstvy (ekvivalent olova). Čím vyšší je napětí elektronek,
tím větší je potřebná tloušťka olověné vrstvy. Údaje o potřebných
tloušťkách vrstvy nebo jejich ekvivalentech jsou stanoveny v normě
DIN 6812.
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BEZ OLOVA

Bezpečnost rentgenových místností.
Kombinovaná krabice pro
protiradiační stěny.
Inovativní protiradiační krabice od společnosti KAISER chrání před zářením používaným
ve zdravotnictví, např. u rentgenových přístrojů. Díky vysoké hustotě protiradiační složky jsou
absorbovány měkké i tvrdé rentgenové paprsky. Krabice se hodí zejména pro bezolovnaté
protiradiační stěny a díky efektu omezujícímu radiační dávku v případě elektronek s rozmezím
napětí 40–150 kV zaručují i u protilehlé montáže ekvivalent olova stěny až 3 mm Pb.
•
•
•
•
•
•

Ochrana před rentgenovými paprsky
Vhodná pro bezolovnaté protiradiační stěny
Bezolovnatá – zdravotně nezávadná
Možnost dodatečné instalace
Rychlá instalace bez dodatečného stínění
Možnost protilehlé montáže

Protiradiační krabice se zcela jednoduše
namontuje stejně jako běžná krabice
do dutých stěn do instalačního otvoru
o Ø 74 mm. Přesný otvor pro zavedení kabelů
se vytvoří univerzálním otvírákem pro otvory.
Pro kombinace v normované vzdálenosti
71 mm se jednoduše odřízne vyznačený
okrajový pásek. Plně izolovaná propojení lze
realizovat pomocí průchodky. S univerzálním
víkem VDE (obj. č. 1184-90) lze krabici použít
také jako spojovací krabici. Stávající instalační
otvory o Ø 68 mm lze zvětšit na Ø 74 mm,
např. v existující stavbě, pomocí centrovacího
nástavce 68/74 (obj. č. 1083-99).
Certifikát ve formátu PDF je ke stažení
na
našich
webových
stránkách:
www.kaiser-elektro.org/gutbleifrei
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Radiační ochrana | Bezolovnaté protiradiační stěny

2

1

Radiační ochrana stěny zůstává i při zabudování
instalačních krabic plně zachovaná.
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1 Vícenásobné kombinace jsou možné bez negativních dopadů na radiační ochranu.
2 Zhotovení instalačního otvoru pomocí frézy (např. Multi 4000 1084-10).
3 Zhotovení přesného otvoru univerzálním otvírákem na otvory.

Kombinovaná
protiradiační krabice
Obj. č. 9074-01

Průchodka
Obj. č. 9060-74
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OBLOŽENÍ OLOVEM

Bezpečnost rentgenových místností.
Kombinovaná krabice pro protiradiační
stěny.
Protiradiační krabice KAISER pro použití ve stěnách obložených olovem chrání před
zářením používaným ve zdravotnictví, např. u rentgenových přístrojů.
Protiradiační materiál s integrovanou olověnou funkční složkou absorbuje nebezpečné rentgenové
záření s ekvivalentem olova 2,5 mm Pb stejně účinně jako olovo o tloušťce 2,5 mm. Radiační
ochrana stěny zůstává i při zabudování instalačních krabic plně zachovaná.
•
•
•
•
•
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Ochrana před rentgenovými paprsky
Vhodné pro protiradiační stěny obložené olovem
Zdravotně nezávadné – nedochází ke kontaktu pokožky s olověnou funkční složkou
Možnost dodatečné instalace
Rychlá instalace bez dodatečného stínění

www.kaiser-elektro.de

Důkaz radiační ochrany
Institut TÜV-Nord Ensys prokázal, že
protiradiační krabice KAISER s olověnou
funkční složkou dosahuje u elektronek
s napětím v rozmezí 90–150 kV ekvivalentu
olova 2,5 mm Pb. To potvrzuje celá řada
pokusů, jež certifikaci předcházely a v nichž
se jasně ukázalo, že radiační ochrana stěny
zůstává u tohoto použití zcela zachována.
Certifikát ve formátu PDF je ke stažení na
našich webových stránkách:
www.kaiser-elektro.org/gutblei

Radiační ochrana | Protiradiační stěny obložené olovem

2

1

3

1 Radiační ochrana stěny zůstává i při zabudování instalačních krabic plně zachovaná.
2 Plně izolované propojení je zajištěno pomocí průchodky.
3 Je možná až 5násobná kombinace krabic bez negativních dopadů na radiační ochranu.

Kombinovaná
protiradiační krabice
obložená olovem
Obj. č. 9074-03

Průchodka
Obj. č. 9060-88
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Konstrukce stěny
pro protiradiační desky.
Níže jsou popsány různé konstrukce stěny ve spojení s potřebným
počtem bezolovnatých a olovem obložených protiradiačních desek,
jakož i s jednou sádrokartonovou deskou podle ekvivalentů olova
požadovaných v normě DIN 6812. Odpovídající ekvivalenty olova
s příslušným obrázkem naleznete v následující tabulce.

Ekvivalent olova v mm Pb /
obrázek
0,3–0,6

A

1,0–1,1

B

≤ 1,75

C

≤ 2,75

D

≤ 3,0

E

≤ 2,5

F

Použití v bezolovnatých protiradiačních stěnách
(např. Knauf Safeboard):
A Ekvivalent olova: do 0,6 mm Pb
Konstrukce stěny: na obou stranách dvouvrstvé obložení
B Ekvivalent olova: do 1,1 mm Pb
Konstrukce stěny: na obou stranách dvouvrstvé obložení
C Ekvivalent olova: do 1,75 mm Pb
Konstrukce stěny: na obou stranách dvouvrstvé obložení
D Ekvivalent olova: do 2,75 mm Pb
Konstrukce stěny: na obou stranách dvouvrstvé obložení
E Dvě proti sobě zabudované protiradiační krabice
dosahují ekvivalentu olova 3 mm Pb
Použití v protiradiačních stěnách obložených olovem
FD
 vouvrstvé obložení do 2,5 mm Pb na obou stranách
a jednostranné obložení olovem
1B
 ezolovnatá protiradiační
deska (např. Knauf Safeboard)
2 Sádrokartonová deska
3 Sádrokartonová deska
obložená olovem
3
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Montáž | Protiradiační stěny

1

2

3

4

Rychlá montáž
kombinované krabice pro
protiradiační stěny.
Montáž
1. Pomocí frézy (např. Multi 4000 nebo Multi 2000 HM)
se zhotoví otvor o Ø 74 mm.
2. Pomocí vrtáku HSS se připraví vhodný prostup pro zavedení
kabelů.
3. Univerzálním otvírákem pro otvory (obj. č. 1085-80)
se zhotoví prostup pro vedení s předepsanou příchytkou.
4. Protáhněte vedení, poté vsaďte krabici do montážního
otvoru.

Pro rozšíření stávajících instalačních otvorů z Ø 68 mm na Ø 74 mm
přesné vedení pro frézu do dutých stěn MULTI 4000.

Turbofréza
MULTI 4000
Obj. č. 1084-10

MULTI 2000 HM
Obj. č. 1084-70

Univerzální
otvírák pro otvory
Obj. č. 1085-80

Centrovací nástavec 68/74
Obj. č. 1083-99
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Ø 74 mm

Ø 68 mm
Ø 68 mm

Ø 74 mm

2

Ø 74 mm

1

3

4

1 Běžná krabice se vyjme z instalačního otvoru o Ø 68 mm.
2 Centrovací nástavec 68/74 (obj. č. 1083-99) se společně s frézou o Ø 74 mm (např. Multi 4000, obj. č. 1084-10 nebo Multi 2000 HM,
obj. č. 1084-70) nasune do stávajícího otvoru.
3 Stávající otvor (Ø 68 mm) se tak bez problémů rozšíří na Ø 74 mm.
4 Protiradiační krabici lze nyní dodatečně namontovat do instalačního otvoru o Ø 74 mm.

Instalace ve stávající stavbě.
Centrovací nástavec 68/74
pro dodatečnou instalaci.
Centrovací nástavec 68/74 umožňuje snadné rozšíření stávajících instalačních otvorů z Ø 68 mm na
Ø 74 mm. Přitom se může jednat o stěny lehké konstrukce s jednovrstvým nebo vícevrstvým
obložením, sestávající z bezolovnatých protiradiačních desek (např. Knauf Safeboard) a ze
sádrokartonových desek obložených olovem. Dodatečná výměna stávajících běžných krabic do
dutých stěn za protiradiační krabice je tak mnohem snazší. Centrovací nástavec 68/74 mm je
jednoduchá pomůcka pro frézu do dutých stěn o Ø 74 mm (např. Multi 4000 nebo Multi 2000 HM),
která zajišťuje přesné vedení pro rozšíření instalačního otvoru.
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ochrana
Radiační Protipožární
ochrana | Přehled
produktů

Tabulka přiřazení pro zhotovení otvorů
u protiradiační kombinované krabice.
Univerzální otvírák pro otvory
1085-80
Vrták HSS

Instalace do dutých stěn pro
protiradiační krabice 9074-01
(bez olova)
Vedení NYM

Univerzální otvírák pro otvory o Ø

3 × 1,5 mm2

9,5 mm

5 × 1,5 mm2

9,5 mm

3 × 2,5 mm

10,5 mm

9060-74

Odřízněte až po označení

2

Průchodka

vstupu hrdla.
Instalace do dutých stěn pro
protiradiační krabice 9074-03
(obložené olovem)
Vedení NYM

Vrták HSS o Ø

Univerzální otvírák pro otvory o Ø

3 × 1,5 mm2

8,0 mm

9,5 mm

5 × 1,5 mm

2

9,5 mm

9,5 mm

3 × 2,5 mm2

9,5 mm

9,5 mm

5 × 2,5 mm
Průchodka

2

9060-88

9,5 mm

Hrdlo

12 mm

Odřízněte až po označení
vstupu hrdla.

Systém radiační ochrany KAISER.
Přehled.
www.kaiser-elektro.org/Strahlenschutz

Instalace do stěn.

Protiradiační krabice

Protiradiační
krabice
9074-01 | str. 4

Protiradiační krabice,
obložená olovem
Průchodka
9074-03 | str. 6
9060-74

Průchodka
9060-88

Univerzální víko VDE
1184-90

Nástroje

Turbofréza
MULTI 4000
1084-10

MULTI 2000 HM
1084-70

Univerzální
otvírák pro otvory
1085-80

Centrovací nástavec
1083-99
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Systémy a řešení pro profesionální
elektroinstalace.

Energetická účinnost.

Radiační ochrana.

Inovativní produkty KAISER vám pomohu splnit
požadavky evropských směrnic, národních předpisů
i nařízení o úsporách energie (EnEV).

Použitím nových protiradiačních krabic zůstává
radiační ochrana stěn zachována i bez dalšího
stínění.

Protipožární ochrana.

Stavby.

Protipožární systémy KAISER vám poskytují
spolehlivá
řešení
pro
elektroinstalace
v protipožárních stěnách a stropech.

Společnost KAISER nabízí vyladěná produktová
a systémová řešení, která se bezpečně, odolně
a prakticky využívají při sanacích, renovacích
a modernizacích.

Protihluková ochrana.

Do betonu.

Inovativní zvukotěsné krabice KAISER zajišťují
splnění stavebních požadavků na zvukotěsné
stěny i v případě zabudovaných instalací.

Kompletní
systémy
do
litého
betonu
a prefabrikovaných prvků. Perfektní optimalizace
pro řemeslné elektroinstalační práce.

KAI0221_cz | Chyby a technické změny vyhrazeny.

Společnost KAISER vyvíjí a vyrábí už od roku 1904 systémy a produkty, které jsou základem pro dobré instalace.
Projektanti a instalatéři z celého světa využívají prakticky orientovaná řešení pro svou každodenní práci ve všech
oblastech instalací.

Všechny další informace o produktech, systémových řešeních a komunikačních médiích najdete aktualizované
na našich internetových stránkách: www.kaiser-elektro.de
Pro doplňující dotazy nebo informace je vám k dispozici náš technický poradenský tým, který se těší na vaše
zavolání. Telefon: +49 (0) 23 55 / 809-61 · technik@kaiser-elektro.de
KAISER GmbH & Co. KG
Ramsloh 4 · 58579 Schalksmühle
NĚMECKO
Tel. +49 (0) 23 55 / 809-0 · Fax +49 (0) 23 55 / 809-21
www.kaiser-elektro.de · info@kaiser-elektro.de
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