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Villámvédelem - A mai nap tematikája

 1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás

 2. Az MSZ EN 62305 szabványkiadások közötti fontosabb 
eltérések

 3. Norma szerinti villámvédelmi tervezés és kivitelezés 
gyakorlati tapasztalatai

 4. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme I.

 5. Napelemes rendszerek villám- és túlfeszültség-védelme II.

 6. Aktuális kérdések, interaktív konzultáció
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Szabvány és jogszabályi környezet 

változása, dokumentálás
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Tartalom

 Az előírások változása, tervezői jogosultságok

 A tervezés jogszabályi alapja (norma / nem norma 

szerint?)

 A norma szerinti villámvédelmi tervdokumentáció 

tartalmi követelményei

4Villámvédelem

Az előírások változása

MSZ 274 szabványsorozat
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2/2002. (I.23.) BM rendelet

9/2008. (II.22.) ÖTM rendelet

28/2011. (IX.06.) BM rendelet

55/2012. (X.29.) BM rendelet (28/2011-et módosította)

OTSZ 5.0 (várható megjelenés 2014. szept., 

hatálybalépés: 90 nap)

Villámvédelem

Az előírások változása

MSZ EN 62305 szabványsorozat
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MSZ EN 62305:2006  (2006.08-tól 2014.01.13-ig)

Kötelezően alkalmazandó: 2011.10.06-tól

MSZ EN 62305:2011(2012) (2014.01.13-tól,csak angolul)

IEC 62305 ed 3. (előkészítés alatt)

Villámvédelem
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Az előírások változása

MSZ EN 62305 szabványsorozat felépítése

7Villámvédelem

Tervezői jogosultságok

55/2012. BM rendelettel módosított 28/2011. (IX.6.) BM 
rendelet norma szerinti tervezői jogosultság
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R 225. § (2) „Az e rendelet szerinti villámvédelmi berendezés 
tervezésére csak a Magyar Mérnöki Kamara tervezői 
névjegyzékében szereplő villamos tervező jogosult, aki az 
érvényes vonatkozó műszaki követelményen alapuló, az OKF-fel
egyeztetett, a Magyar Mérnöki Kamara (a továbbiakban: MMK) 
által akkreditált villámvédelmi létesítési vizsgát eredményesen 
letette, vagy szakmai gyakorlata és képzettsége alapján kiemelt 
gyakorlottságát az MMK megállapította.”

OTSZ 5.0 ?

Villámvédelem

Norma/nem norma szerint?

28/2011. (IX.6.) BM rendelet 

Norma szerinti villámvédelem

9

218. § „A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha 

tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása 

megfelel a vonatkozó műszaki követelménynek, vagy 

azzal legalább egyenértékű biztonságot nyújt.”

Előző „norma”: MSZ EN 62305:2006 szabvány (2011-13)

Jelenlegi „norma”: MSZ EN 62305:2011(2012) szabvány

Villámvédelem
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Norma/nem norma szerint?

Az egyes létesítési előírásokra való könnyebb hivatkozás 

érdekében a jövőben célszerűnek látjuk egy 

egyszerűsített jelölésrendszer kidolgozását és 

alkalmazását.

10Villámvédelem

Norma/nem norma szerint?

Építési engedélyezés alá tartozó új épület esetén, ha az építési 
engedélyezési tervdokumentáció dátuma:

2011.10.05-ig – Nem norma szerinti (pl. 9/2008 ÖTM), vagy

MSZ EN 62305:2006 szerint is lehetett, eltérési engedéllyel

2011.10.06 - 2014.01.13 – MSZ EN 62305:2006, vagy 2011 
szabványsorozat szerint

2014.01.14-től – Norma szerinti, MSZ EN 62305:2011 
szabványsorozat szerint

11Villámvédelem

Norma/nem norma szerint?

28/2011. (IX.6.) BM rendelet 

Nem norma szerinti villámvédelem létesítése

12

219.§ (3) „A meglévő nem norma szerinti villámvédelmi 

berendezés bővítésének meg kell felelnie a 

villámvédelmi berendezés létesítésekor, vagy utolsó 

felülvizsgálatakor érvényes műszaki követelménynek.”

Villámvédelem
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Tervdokumentáció tartalmi követelményei

13Villámvédelem

Villámvédelmi engedélyezési és kiviteli tervdokumentációkra 

vonatkozó fontosabb előírások:

 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet – az építésügyi és építésfelügyeleti 
hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről

 28/2011 (IX.06.) BM rendelet (OTSZ) - módosítva az 55/2012. (X.29) 
BM rendelettel

 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet – az építőipari kivitelezési 
tevékenységről (2014.VI.13. módosítással)

 MMK – Épületvillamossági tervdokumentációk tartalmi és formai 
követelményei, 2014. március 28.

Tervdokumentáció tartalmi követelményei

14Villámvédelem

28/2011. (IX.6.) BM rendelet 

Norma szerinti villámvédelmi kiviteli tervdokumentáció

225.§ (1) „Villámvédelmi berendezést csak kiviteli 
tervdokumentáció alapján lehet létesíteni, kivételt 

képeznek a villámvédelmi berendezés létesítésére nem 
kötelezett építmények, amelyeknél csak ajánlott a 

tervdokumentáció alapján történő létesítés.”

OTSZ 5.0 ?

Tervdokumentáció tartalmi követelményei

15Villámvédelem

9/2014. (III.28.) MMK Küldöttgyűlési határozat

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA

ÉPÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSI – ÉPÍTÉSI MŰSZAKI 

KIVITELEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS 

FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT

I. KÖTET: ÉPÜLETEKRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Letölthető: mmk.hu/tudástár/határozatok táraVT
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Magyar Mérnöki Kamara
ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT

Kötelező szakmai továbbképzés 2014

Köszönöm a figyelmet!

Varga Tamás
+36 20 52 917 52

iroda@vilometric.hu
www.vilometric.hu

16Villámvédelem2014. szeptember 18.
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Magyar Mérnöki Kamara 
ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT 

Kötelező szakmai továbbképzés 2014 

Villámvédelem 
 

#2.  
Az MSZ EN 62305 szabványkiadások 

közötti fontosabb eltérések 
 
 
 

2014. szeptember 30. 1 Villámvédelem 

MSZ EN 62305 szabvány 1. és 2. kiadás 
kronológiája 

Villámvédelem 2 

Szabvány IEC         
1. Edition 

EN            
1. Edition 

MSZ        
1. Edition 

angolul 

MSZ        
1. Edition 

magyarul 

IEC         
2. Edition 

EN          
2. Edition 

MSZ        
2. Edition 

angolul 

62 305-1 2005-06 2006-02 2006-10 2009-06 2010-12 2011-02 2011-09 

62 305-2 2005-06 2006-02 2006-10 2009-06 2010-12 2012-03 2012-08 

62 305-3 2005-06 2006-02 2006-10 2009-11* 2010-12 2011-03 2011-09 

62 305-4 2005-06 2006-02 2006-10 2009-
12** 

2010-12 2011-02 2011-09 

*Tartalmazza az EN 62305-3:2006/A11:2009 módosítását. 

** Tartalmazza az 2007. januárban közzétett EN 62305-4:2006/corr. November 2006 helyesbítést. 
 

• A  2006-ban kiadott 1. kiadás érvényessége 2014.01.13-án lejárt. 

 

• IEC 62305 3-ik kiadás: várható megjelenés 2016-12 

Összefüggés az MSZ EN 62305:2011 
különböző lapjai között 

Villám-
veszélyeztetés 

Kockázat MSZ EN 62305-2 

Védelmi 
intézkedések MSZ EN 62305-4 MSZ EN 62305-3 

MSZ EN 62305-1 

Villámvédelmi 
rendszer 

(Lightning 
Protection System) 

Villámvédelem 
(Lightning 

Protection) 

Védelmi 
intézkedések a 
villám 
elektromágneses 
villámimpulzusa 
ellen LEMP 
(Surge 
Protection 
Measures) 

LP 

LPS SPM 

Villámvédelem 3 

http://www.mmkelektrotechnika.hu/tagozat.htm
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Változások - az MSZ EN 62305-1:2011 
szabvány 

Villámvédelem 4 

Villámvédelem alatt minden intézkedés összességét értjük melyek 
a villám- és túlfeszültségvédelmet szolgálják. Csak a teljeskörű 
villámvédelem (LP), amely külső villámvédelemből (LPS) és LEMP 
elleni védelmi intézkedésekből (SPM) áll, tud hatékony védelmet 
nyújtani, az összehangolt védelmi rendszer révén. 

 

3.51 az elektromágneses villámimpulzus LEMP elleni védelmi 
rendszer,  SPM [en: surge protection measures]  (korábban: 
LPMS – LEMP protection measures system) 
Intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek LEMP 
következtében történő kiesése kockázatának csökkentésére. 

 MEGJEGYZÉS: Ezen védelmi intézkedések részei a teljes LP 
 villámvédelemnek. 

 

Változások - az MSZ EN 62305-1:2011 

Villámvédelem 5 

1.  Az építményhez csatlakozó vezetékek védelme kikerül a 
szabvány hatálya alól. 

 
2.  Szigetelő interfészek kerülnek bevezetésre, mint védelmi 

intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek kiesése 
valószínűségének csökkentésére. 

 
3.  Negatív rövid idejű első kisülés, mint új villámparaméter 

megadása számítási célokra. 
 
4.  Erősáramú és telekommunikációs vezetékekre a villámcsapás 

következtében várható lökőáramok nagysága pontosabban 
meghatározásra került. 

Változások - az MSZ EN 62305-1:2011 

Villámvédelem 6 

1.  Az építményhez csatlakozó vezetékek védelme kikerül a 
szabvány hatálya alól. 

 
2.  Szigetelő interfészek kerülnek bevezetésre, mint védelmi 

intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek kiesése 
valószínűségének csökkentésére. 

 
3.  Negatív rövid idejű első kisülés, mint új villámparaméter 

megadása számítási célokra. 
 
4.  Erősáramú és telekommunikációs vezetékekre a villámcsapás 

következtében várható lökőáramok nagysága pontosabban 
meghatározásra került. 
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Szigetelő interfészek 

Villámvédelem 7 

Szakkifejezések és fogalommeghatározások 

 

3.56 Szigetelő interfészek 

Olyan készülékek, amelyek képesek csökkenteni a vezetett 
lökőhullámokat a csatlakozóvezetékek LPZ-be történő belépési 
pontján.  

1. MEGJEGYZÉS: Ilyenek lehetnek leválasztó transzformátorok 
földelt árnyékolással a tekercselések között, optikai kábelek 
fémes komponensek nélkül, optocsatolók.  

2. MEGJEGYZÉS:  Ezen készülékek lökőfeszültség-állósága vagy 
önmagában elegendő ezen alkalmazáshoz vagy SPD segítségével 
biztosítható. 

Változások - az MSZ EN 62305-1:2011 

Villámvédelem 8 

1.  Az építményhez csatlakozó vezetékek védelme kikerül a 
szabvány hatálya alól. 

 
2.  Szigetelő interfészek kerülnek bevezetésre, mint védelmi 

intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek kiesése 
valószínűségének csökkentésére. 

 
3.  Negatív rövid idejű első kisülés, mint új villámparaméter 

megadása számítási célokra. 
 
4.  Erősáramú és telekommunikációs vezetékekre a villámcsapás 

következtében várható lökőáramok nagysága pontosabban 
meghatározásra került. 

Negatív rövid idejű első kisülés 

Villámvédelem 9 

Villámparaméter Jelölés Egység I II III IV

Áramcsúcs I kA 200 150

Átlagos meredekség di/dt kA/µs 20 15

Időparaméterek  1/ 2 µs/µs

Villámparaméter Jelölés Egység I II III IV

Áramcsúcs I kA 100 75

Átlagos meredekség di/dt kA/µs 100 75

Időparaméterek  1/ 2 µs/µs

LPL

10/350

1/200

Pozitív rövid idejű első kisülés

Negatív rövid idejű első kisülés

100

10

50

LPL

50

Negatív rövid idejű első kisülés, mint a belső rendszerek elektromágneses  
zavarforrása : 
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Változások - az MSZ EN 62305-1:2011 

Villámvédelem 10 

1.  Az építményhez csatlakozó vezetékek védelme kikerül a 
szabvány hatálya alól. 

 
2.  Szigetelő interfészek kerülnek bevezetésre, mint védelmi 

intézkedések a villamos és elektronikus rendszerek kiesése 
valószínűségének csökkentésére. 

 
3.  Negatív rövid idejű első kisülés, mint új villámparaméter 

megadása számítási célokra. 
 
4.  Erősáramú és telekommunikációs vezetékekre a villámcsapás 

következtében várható lökőáramok nagysága pontosabban 
meghatározásra került. 

Várható lökőáramok erősáramú csatlakozó 
vezetékeknél 

Villámvédelem 11 

LPL szint S1 kárforrás S2 kárforrás1 S3 kárforrás S4 kárforrás 

  A vizsgált építményt érő közvetlen 

villámcsapás 

Az építmény 

környezetét érő 

villámcsapás 

Közvetlen 

villámcsapás az 

építménybe 

bevezető 

csatlakozó 

vezetékbe 

Az építménybe 

bevezető 

csatlakozó 

vezeték 

környezetét érő 

villámcsapás 

  Villám-részáram 

(10/350 μs) 

1. típusú SPD 

Iimp [kA] 

Indukált 

lökőáram2 (8/20 

μs) 

2. típusú SPD In 

[kA] 

Hullámalak 8/20 

μs 

2. típusú SPD In 

[kA] 

Hullámalak:  

10/350 μs 

1. típusú SPD 

Iimp [kA] 

Hullámalak 8/20 

μs 

2. típusú SPD In 

[kA] 

I Az MSZ EN 

62305-1 E 

függeléke 

alapján. 

Legkisebb 

megengedett 

érték az MSZ HD 

60364-5-534 

alapján. 

10 0,2 10 5 

II 7,5 0,15 7,5 3,75 

III/IV 5 0,1 5 2,5 

1 A várható lökőáramok nagyságát az indukciós hurok kialakítása és a hurok távolsága az indukáló áramúttól határozza meg. Az ebben a táblázatban megadott értékek 

rövidre zárt és árnyékolatlan vezetőhurkokra vonatkozik nagy kiterjedésű építményekben, ahol az indukciós hurok felülete 50 m2 nagyságrendbe esik. (Szélesség 5 m, 1 

m távolságra az építmény külső falától, térbeli árnyékolás nélkül vagy olyan LPS esetén, ahol kc=0,5). A vezetőhurkok vagy az építmény más tulajdonságai esetén az 

értékeket meg kell szorozni a kS1, kS2, kS3 tényezőkkel (az MSZ EN 62305-2 szabvány alapján). 

2 A hurkok induktivitása és ellenállása befolyásolja az indukált lökőáram hullámalakját. Ha a hurok ellenállása elhanyagolhatóan kicsi, akkor 10/350 μs hullámalakot kell 

figyelembe venni. Ebben az esetben feszültségre kapcsoló típusú (szikraköz alapú SPD-t) kell az indukciós hurokban telepíteni. 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 12 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 
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Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 13 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Emberi élet elvesztése, Kiegészítő veszteség 
számítása 

Villámvédelem 14 

 Abban az esetben, ha a villámcsapás következtében az épít 
mény károsodása szomszédos építményekre vagy a környe- 
zetre is kiterjedhet (pl. kémiai anyagok kiszabadulása vagy  
radioaktív sugárzás), akkor a teljes veszteség meghatározá- 
sakor (LBT és LVT) kiegészítő veszteségeket (LBE és LVE) is figyelembe kell 
venni: 

LBT = LB + LBE 

 

LVT = LV + LVE 

 

LBE = LVE = LFE • te/8 760 

 

 LFE   Személyek számának átlagos százalékos értéke, akik a fizikai 
károsodás következtében az építményen kívül megsérülhetnek; 

te    az az idő, ameddig a személyek a veszélyes helyen az építményen 
kívül tartózkodhatnak. 

 

3. megjegyzés:  Ha a te értéke ismeretlen, akkor a te/8760 = 1 –et kell 
felvenni. LFE értékét meg kell határozni, vagy a LFE értékének a hatóságok ide 
vonatkozó dokumentumain kell alapulnia. 

MSZ EN 62305-2:2012 

RC 

RA 

RB 

RV 

RM 

RU 

RW 

RZ 

S3 S1 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 15 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 
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Az építmény környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete 

Villámvédelem 16 

NM = NG • AM • 10-6 
 

Az AM gyűjtőterület az építmény külső kontúrjától  
500 m-re terjed ki: 

AM = 2 • 500 • (L + W) +  • 500² 

Példa: Épület 50 • 50 • 20 m 

 

 

 

 

S2 

RC 

RA 

RB 

AM = 885.000 m² 

3H 500 
m 

RV 

RW 

RZ 

RM 

RU 

AM = 248.850 m² 

3H 250 
m 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 17 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Csatlakozóvezetéket érő villámcsapás 
gyűjtőterülete 

Villámvédelem 18 

NL = NG • AL • Cl • CE • CT • 10-6 

 
Példa:  

 CT transzformátor  
tényező :    Kisfeszültségű   
               erősáramú    
     csatlakozó vezeték 

 CI installációs tényező:  Földkábel 
 Vezetékhossz:   1.000 m 
 CE környezeti tényező:  városi 
 NG villámsűrűség:  3,0 1/km²/év 

   

   
NL = 0,006 1/év 

AL = 40.000 m² 

NL = 0,016 1/év 

Al = 21.019 m² 

40m 

RC 

RA 

RB 

RV 

RW 

RZ 

RM 

RU 

S3 
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Csatlakozóvezeték környezetét érő 
villámcsapás gyűjtőterülete 

Villámvédelem 19 

NI = NG • AI • Cl • CE • CT • 10-6 

 

 Példa:  

 CT transzformátor tényező :  Kisfeszültségű  
   erősáramú csatlakozó vezeték 

 CI installációs tényező:  Földkábel 

 Vezetékhossz:   1.000 m 

 CE környezeti tényező:  városi 

 NG villámsűrűség:  3,0 1/km²/év 

 

   

   

NI = 0,6 1/év 

AL = 4.000.000 m² 

Ni = 0,17 1/év 

Ai = 559.017 m² 

S4 

RC 

RA 

RB 

RV 

RW 

RZ 

RM 

RU 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 20 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

PC károsodás valószínűsége 
Belső rendszerek kiesése (S1) 

Villámvédelem 21 

  PC = PSPD • CLD 

B.4 táblázat – CLD ésCLI tényezők értékei, az árnyékolási, földelési és szigetelési tulajdonságok 
függvényében 

S1 

RC 

RA 

RB 

RV 

RW 

RZ 

RM 

RU 

Külső vezeték típusa Csatlakozás a belépési pontban CLD CLI 

árnyékolatlan szabadvezeték nem definiált 1 1 

árnyékolatlan földkábel nem definiált 1 1 

többszörösen földelt Nulla (PEN) vezető nincs 1 0,2 

árnyékolt földkábel (erősáramú vagy 
telekom. vezeték) 

árnyékolás nincs a berendezés 

potenciálkiegyenlítő sínjével 
összekötve 1 0,3 

árnyékolt szabadvezeték (erősáramú vagy 
telekom. vezeték) 

árnyékolás nincs a berendezés 

potenciálkiegyenlítő sínjével 
összekötve 1 0,3 

árnyékolt földkábel (erősáramú vagy 
telekom. vezeték) 

árnyékolás a berendezés 

potenciálkiegyenlítő sínjével 
összekötve 1 0 

árnyékolt szabadvezeték (erősáramú vagy 
telekom. vezeték) 

árnyékolás a berendezés 

potenciálkiegyenlítő sínjével 
összekötve 1 0 

Villámvédelmi kábel vagy vezetékezés 

villámvédelmi kábelcsatornában fém 
csatornában vagy fémcsőben 

árnyékolás a berendezés 

potenciálkiegyenlítő sínjével 
összekötve 0 0 

Nincs külső vezeték 
Nincs csatlakozó vezeték 
(szigetüzemű rendszer) 0 0 

Bármilyen típus 
Szigetelő interfész az IEC 62305-4 
szerint 0 0 



2014.09.30. 

8 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 22 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Emberi élet elvesztése (L1) 

Villámvédelem 23 

LA = ra • Lt 

LU = ru • Lt 

LB = LV = rp • hz • rf • Lf 

LC = LM = LW = LZ = LO 

MSZ EN 62305-2:2006 

MSZ EN 62305-2:2012 

LA = rt • LT • nz/nt • tz/8760 
LU = rt • LT • nz/nt • tz/8760 
LB = LV = rp • rf • hz • LF • nz/nt • tz/8760 
LC = LM = LW = LZ = LO • nz/nt • tz/8760 

L1 veszteségtípus: Veszteségi érték minden övezetre 

RC 

RA 

RB 

RV 

RM 

RU 

RW 

RZ 

S4 

S3 S1 S2 

Emberi élet elvesztése (L1) 

Villámvédelem 24 

Károsodás 
típusa 

Tipikus 
veszteség Építmény típusa 

D1 
Sérülések LT 10-2 Minden építmény 

D2 
Fizikai 
károk 

LF 

10-1 Robbanásveszélyes építmény 

10-1 Kórházak, szállodák, nyilvános épületek 

5 x 10-2 

Nyilvános szórakozóhely, templomok, 
múzeum 

2 x 10-2 Ipari, kereskedelmi építmény 

10-2 Egyéb 

D3 
Belső 

rendszere
k kiesése 

Lo 

10-1 Robbanásveszélyes építmény 

10-2 

Intenzív osztály, operációs blokk a 
kórházban  

10-3 Kórházak egyéb területei 

D2 

Fizikai 

károk 

LF 

10-1 Robbanásveszélyes építmény 

10-1 

Kórházak, szállodák, nyilvános 

épületek, iskola 

5 x 10-2 

Nyilvános szórakozóhely, 

templomok, múzeum 

2 x 10-2 Ipari, kereskedelmi építmény 

10-2 Egyéb 

Építmény  Lt 

Minden építmény – (személyek az épületen 

belül) 

10-4 

Minden építmény – (személyek az épületen 

kívül) 

10-2 

C1. táblázat – Az Lt, Lf és Lo  
jellemző középértékei 

C2. táblázat – L1: Az Lt, Lf és Lo jellemző középértékei 
 

RC 

RA 

RB 

RV 

RM 

RU 

RW 

RZ 

MSZ EN 62305-2:2006 

MSZ EN 62305-
2:2012 

LA = rt • LT • nz/nt • tz/8760 

LU = rt • LT • nz/nt • tz/8760 

LB = LV = rp • rf • hz • LF • nz/nt • 
tz/8760 

LC = LM = LW = LZ = LO • nz/nt • 
tz/8760 

LA = ra • Lt 

LU = ru • Lt 

LB = LV = rp • hz • rf • 
Lf 

LC = LM = LW = LZ = 
LO 

Építmény  Lf 

Kórházak, szállodák, nyilvános épületek 10-1 

Ipari, kereskedelmi építmény, iskola 5 × 10-2 

Nyilvános szórakozóhely, templomok, múzeum 2 × 10-2 

Egyéb 10-2 

Építmény  Lf 

Kórházak, szállodák, nyilvános épületek 10-1 

Ipari, kereskedelmi építmény, iskola 5 × 10-2 

Nyilvános szórakozóhely, templomok, múzeum 2 × 10-2 

Egyéb 10-2 

S3 S1 
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Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 25 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Emberi élet elvesztése (L1) 

Villámvédelem 26 

Kockázat A kockázat 

kiterjedése 

rf 

Robbanás 

Zóna 0, 20 ill. 

szilárd 
robbanóanyago

k 

1 

Zóna 1, 21 10-1 

Zóna 2, 22 10-3 

Tűz 

Nagy 10-1 

Közepes 10-2 

Kicsi 10-3 

Robbanás vagy tűz Nincs 0 

  C4. táblázat – rf csökkentő 
tényező  

C5. táblázat – rf csökkentő 

tényező  

RC 

RA 

RB 

RV 

RM 

RU 

RW 

RZ 

S3 S1 MSZ EN 62305-2:2006 

MSZ EN 62305-2:2012 

LA = rt • LT • nz/nt • tz/8760 

LU = rt • LT • nz/nt • tz/8760 

LB = LV = rp • rf • hz • LF • nz/nt • 
tz/8760 

LC = LM = LW = LZ = LO • nz/nt • tz/8760 

LA = ra • Lt 

LU = ru • Lt 

LB = LV = rp • hz • rf • 
Lf 

LC = LM = LW = LZ = 
LO 

A tűz kockázata rf 

Robbanás 1 

Nagy 10-1 

Közepes 10-2 

Kicsi 10-3 

Nincs 0 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 27 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 
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Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 28 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Változások az MSZ EN 62305-2:2012 
szabványban 

Villámvédelem 29 

1.  Építményhez csatlakozó vezetékek kockázatelemzése kikerült az 
alkalmazási területek közül. 

2. Élőlények sérülésének figyelembe vétele villamos áramütés következtében 
az építmény belsejében (RA kockázati összetevő definíciója, S1 kárforrás). 

3.  A pótolhatatlan kulturális örökség elvesztésénél a tolerálható kockázat 
értéke 10-3 értékről 10-4-re csökkent. 

4.  Az építmény környezetében lévő építmények és a környezet károsodására 
új kiegészítő veszteség került meghatározásra. 

5.  Módosított összefüggések az alábbiak számítására: 

• Az építmény környezetét érő villámcsapás gyűjtőterülete, 

• Csatlakozóvezeték ill. annak környezetét érő villámcsapás 
gyűjtőterülete, 

• Károsodás valószínűségének (Px) meghatározása építmény esetén, 

• Veszteség számítása az építmény övezeteiben, 

• Veszteségi tényezők robbanásveszélyes létesítmények esetében, 

• Veszteség költsége. 

6.  Táblázatok a veszteség értékének fajlagos értékeire. 

7.  Készülékek lökőfeszültség-állósági osztályai kiterjesztésre kerültek 
egészen 1 kV-ig. 

Villámvédelem 30 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott 
minimális vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és 
átolvadást nem tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben megváltoztatásra 
került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket (ISG) belső 
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a biztonsági 
távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 levezető, mint 
védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények villámvédelmi 
rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 
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Villámvédelem 31 

Felfogórendszerek — természetes elemek 
használata 

Az építmény következő részeit lehet természetes felfogónak és a 

villámvédelmi rendszer részeinek tekinteni az 5.1.3 szakasz szerint: 

... 

  
  MSZ EN 62305-3:2009 

 

b) A tetőszerkezetnek a nemfémes héjazat alatt lévő fémelemei (rácsok, 

összefüggő betonvasalás, stb.) abban az esetben, ha a nemfémes 

héjazatot nem kell az építmény védendő részének tekinteni. 
 

MSZ EN 62305-3:2011 

 

b.) A tetőszerkezetnek a nemfémes héjazat alatt lévő fémelemei 
(rácsok, összefüggő betonvasalás, stb.) abban az esetben, ha a 

nemfémes héjazat károsodása elfogadható; 

Villámvédelem 32 

Tető rétegrend - metszet 

Biztonsági távolság a fémes  
alépítményhez be van tartva! 

Villámvédelem 33 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011-09 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott minimális 
vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és átolvadást nem 
tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben 
megváltoztatásra került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket (ISG) belső 
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a biztonsági 
távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 levezető, mint 
védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények villámvédelmi 
rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 
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Villámvédelem 34 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011-09 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott minimális 
vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és átolvadást nem 
tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben megváltoztatásra 
került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket 
(ISG) belső rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a biztonsági 
távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 levezető, mint 
védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények villámvédelmi 
rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 

Villámvédelem 35 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011-09 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott minimális 
vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és átolvadást nem 
tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben megváltoztatásra 
került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket (ISG) belső 
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a 
biztonsági távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 levezető, mint 
védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények villámvédelmi 
rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 

Villámvédelem 36 

S biztonsági távolság számítása – egyszerű 
eljárás  

MEGJEGYZÉS:  A12. táblázat értékei minden B és A típusú 
földelőrendszer esetén érvényesek feltéve, hogy a szomszédos földelők 
földelési értékei egymástól nem térnek el 1:2 aránytól nagyobb mértékben. 
Ha a szomszédos földelők földelési értékei egymástól 1:2 aránytól nagyobb 
mértékben eltérnek, akkor kC = 1 értéket kell figyelembe venni. 

12. táblázat: Külső villámvédelemi rendszer elszigetelése – a kC tényező 
értékei 
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Villámvédelem 37 

S biztonsági távolság számítása 

s = ki (kc1  l1 + kc2  l2 + ... + kcn  ln) / km  

6.3  A külső villámvédelmi rendszer villamos elszigetelése 

6.3.3  Részletes megközelítés 

Hálószerű felfogórendszerrel vagy a homlokzaton egymás alatt elhelyezett 
potenciálkiegyenlítő gyűrűkkel rendelkező külső villámvédelmi rendszer 
esetében a felfogó, vagy levezető egyes vezetőiben az árameloszlás 
következtében különböző áramértékek folynak. Ilyen esetekben az s 
biztonsági távolság pontosabb számítása érdekében az alábbi egyenletet 
lehet használni: 

Részletes eljárás 

Villámvédelem 38 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011-09 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott minimális 
vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és átolvadást nem 
tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben megváltoztatásra 
került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket (ISG) belső 
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a biztonsági 
távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 
levezető, mint védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények villámvédelmi 
rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 

Villámvédelem 39 

Érintési és lépésfeszültséggel szembeni 
védelmi intézkedések 

A veszély akkor csökken elviselhető szintre, ha a következő 
feltételek egyike teljesül: 

a)  normál üzemi körülmények között nem tartózkodik 
 személy a levezető 3 m-es környezetében; 

b)  legalább 10 levezetőből álló rendszer kerül alkalmazásra, 
 amely megfelel az 5.3.5 pont követelményeinek; 

c)   a talaj felső rétegének fajlagos ellenállása a levezető 3 m-
 es környezetében nem kisebb mint 100 kΩ. 

Megjegyzés: Szigetelő anyagú burkolat pl. 5 cm vastag aszfalt 
(vagy 15 cm vastag kavicsréteg) általában elviselhető szintre 
csökkenti a veszélyt. 
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Villámvédelem 40 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-3:2011-09 

1. Fémlemezek és fémcsövek esetében a 3. táblázatban megadott minimális 
vastagságok esetében feltételezzük, hogy  az átlyukadást és átolvadást nem 
tudják megakadályozni. 

2. A galvanizált rézbevonattal rendelkező acélt új és megfelelő anyagként 
definiálja a szabvány villámvédelmi célokra. 

3. Az LPS néhány vezetőjének keresztmetszete kismértékben megváltoztatásra 
került. 

4. Összekötő elemként fém installációkban összecsatoló szikraközöket (ISG) belső 
rendszerekben pedig SPD-ket alkalmazunk. 

5. Két eljárás — egy egyszerű és egy részletes — alkalmazható a biztonsági 
távolság értékelésére. 

6. Élőlények érintési és lépésfeszültség miatti sérülése, legalább 10 levezető, mint 
védelmi intézkedés. 

7. Több információ található a robbanásveszélyes építmények 
villámvédelmi rendszereivel kapcsolatban a szabvány D mellékletében. 

Villámvédelem 41 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-4:2011 

1) A szigetelő interfész fogalma bevezetésre kerül. Ezen 
készülékek alkalmasak a csatlakozó vezetéken belépő 
lökőhullámok csökkentésére. 

2) A potenciálkiegyenlítés során használt összekötő elemek minimális 
keresztmetszete kismértékben megváltozott. 

3) Az első negatív rövid idejű kisülés, mint a belső rendszerek 
elektromágneses zavarforrása bevezetésre kerül. 

4) A túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása a védelmi szint 
tekintetében pontosításra került, az SPD utáni hálózaton a lengések és 
indukciós hatások pontosabb figyelembe vételével. 

5) A C mellékletet, amely a túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k 
koordinációjával foglalkozik visszavonták és visszautalták átdolgozásra 
az IEC/SC 37A bizottságnak. 

6) Egy új D melléklet (tájékoztató) került a szabványba, amely a 
túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása során figyelembe 
veendő tényezőket ismerteti.  

Villámvédelem 42 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-4:2011 

1) A szigetelő interfész fogalma bevezetésre kerül. Ezen készülékek 
alkalmasak a csatlakozó vezetéken belépő lökőhullámok csökkentésére. 

2) A potenciálkiegyenlítés során használt összekötő elemek 
minimális keresztmetszete kismértékben megváltozott. 

3) Az első negatív rövid idejű kisülés, mint a belső rendszerek 
elektromágneses zavarforrása bevezetésre kerül. 

4) A túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása a védelmi szint 
tekintetében pontosításra került, az SPD utáni hálózaton a lengések és 
indukciós hatások pontosabb figyelembe vételével. 

5) A C mellékletet, amely a túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k 
koordinációjával foglalkozik visszavonták és visszautalták átdolgozásra 
az IEC/SC 37A bizottságnak. 

6) Egy új D melléklet (tájékoztató) került a szabványba, amely a 
túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása során figyelembe 
veendő tényezőket ismerteti.  
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Villámvédelem 43 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-4:2011 

1) A szigetelő interfész fogalma bevezetésre kerül. Ezen készülékek 
alkalmasak a csatlakozó vezetéken belépő lökőhullámok csökkentésére. 

2) A potenciálkiegyenlítés során használt összekötő elemek minimális 
keresztmetszete kismértékben megváltozott. 

3) Az első negatív rövid idejű kisülés, mint a belső rendszerek 
elektromágneses zavarforrása bevezetésre kerül. 

4) A túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása a védelmi szint 
tekintetében pontosításra került, az SPD utáni hálózaton a lengések és 
indukciós hatások pontosabb figyelembe vételével. 

5) A C mellékletet, amely a túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k 
koordinációjával foglalkozik visszavonták és visszautalták átdolgozásra 
az IEC/SC 37A bizottságnak. 

6) Egy új D melléklet (tájékoztató) került a szabványba, amely a 
túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása során figyelembe 
veendő tényezőket ismerteti.  

Villámvédelem 44 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-4:2011 

1) A szigetelő interfész fogalma bevezetésre kerül. Ezen készülékek 
alkalmasak a csatlakozó vezetéken belépő lökőhullámok csökkentésére. 

2) A potenciálkiegyenlítés során használt összekötő elemek minimális 
keresztmetszete kismértékben megváltozott. 

3) Az első negatív rövid idejű kisülés, mint a belső rendszerek 
elektromágneses zavarforrása bevezetésre kerül. 

4) A túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása a 
védelmi szint tekintetében pontosításra került, az SPD utáni 
hálózaton a lengések és indukciós hatások pontosabb 
figyelembe vételével. 

5) A C mellékletet, amely a túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k 
koordinációjával foglalkozik visszavonták és visszautalták átdolgozásra 
az IEC/SC 37A bizottságnak. 

6) Egy új D melléklet (tájékoztató) került a szabványba, amely a 
túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása során figyelembe 
veendő tényezőket ismerteti.  

Villámvédelem 45 

Lengések és indukciós hatások figyelembe 
vétele az SPD mögötti hálózaton 

A belső rendszerek védettek ha: 

 energetikailag koordináltak az előtte beépített túlfeszültség-védelmi 
készülékekkel SPD(s)  és 

 az alábbi feltételek közül legalább egy teljesül: 

1) UP/F  ≤ UW: ha a vezetékhossz az SPD és a védendő készülék között 
elhanyagolható (tipikus eset: az SPD a készülék kapcsainál van telepítve); 

2) UP/F  ≤ 0,8 UW: ha a vezetékhossz az SPD és a védendő készülék 
között nem nagyobb 10 méternél (tipikus eset: az SPD az alelosztókban vagy 
a dugaszolóaljzatnál van telepítve); 

6. MEGJEGYZÉS: Ha a belső rendszerek meghibásodása az emberi élet 
elvesztését vagy a szolgáltatás kiesését okozhatja, akkor a feszültség 
megkétszereződésére kell számítani oszcilláció következtében és a UP/F  ≤ UW /2 
feltételt kell teljesíteni. 

3) UP/F  ≤  (UW - Ul) / 2: ha a vezetékhossz az SPD és a védendő készülék 
között több mint 10 méter (tipikus eset: ha az SPD a becsatlakozó vezeték 
építménybe való belépési pontjánál vagy egyes esetekben a szinti alelosztóban 
van elhelyezve). 

7. MEGJEGYZÉS: Árnyékolt telekommunikációs vezetékek esetében más 
követelmények lehetnek érvényesek a lökőhullám homlokoldali meredeksége 
következtében.  
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Villámvédelem 46 

Lényeges változások (összefoglalás) 
MSZ EN 62305-4:2011 

1) A szigetelő interfész fogalma bevezetésre kerül. Ezen készülékek 
alkalmasak a csatlakozó vezetéken belépő lökőhullámok csökkentésére. 

2) A potenciálkiegyenlítés során használt összekötő elemek minimális 
keresztmetszete kismértékben megváltozott. 

3) Az első negatív rövid idejű kisülés, mint a belső rendszerek 
elektromágneses zavarforrása bevezetésre kerül. 

4) A túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása a védelmi szint 
tekintetében pontosításra került, az SPD utáni hálózaton a lengések és 
indukciós hatások pontosabb figyelembe vételével. 

5) A C mellékletet, amely a túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-
k koordinációjával foglalkozik visszavonták és visszautalták 
átdolgozásra az IEC/SC 37A bizottságnak. 

6) Egy új D melléklet (tájékoztató) került a szabványba, amely a 
túlfeszültség-védelmi készülékek, SPD-k kiválasztása során 
figyelembe veendő tényezőket ismerteti.  
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Villámvédelem

III. Norma szerinti villámvédelmi 
tervezés és kivitelezés gyakorlati 

tapasztalatai 

2014. október 2. 1Villámvédelem

Tartalom-1

 A villámvédelmi tervdokumentációval szembeni 

követelmények, gyakorlati problémák, hiányosságok a
 tervező
 kivitelező
 műszaki ellenőr
 villámvédelmi felülvizsgáló
 megrendelő

szemszögéből

2Villámvédelem

Gyakorlati problémák a tervező szemszögéből

1. Árajánlatadásnál csak az „ősi” százalékos díjarány jut

3

2. Az engedélyezési terv szakmailag hibásan készült el

3. A betáp tervező nincs tisztában a norma v.v fogalmával

4. Nincsen megfelelő tűzvédelmi tervdokumentációt

5. A megrendelőt győzködni kell az új villámvédelemről

6. A társtervezők adatszolgáltatása késedelmes, hiányos

Következmény: a norma szerinti villámvédelmi terv 

elkészítése a vállalt határidőn túl valósul meg.
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Gyakorlati problémák a kivitelező szemszögéből

1. Rosszul kidolgozott villámvédelmi tervből kell dolgoznia 

4

2. Árajánlatadásnál nincsenek tisztában az új fajta 

villámvédelem magasabb költségeivel,  „alákínálás”.

3. A műszaki ellenőr nem ismeri a „norma rendszert”

4. Nincsen elegendő hely az elosztókban

5. A kivitelező soha sem készített el „új” villámvédelmet

Következmény: a norma szerinti villámvédelmi terv 

elkészítése „nagyon ráfizetéses” lesz.

Villámvédelem

Gyakorlati problémák a műszaki ellenőrnél

1. A „norma” végzettségű ellenőr egy „fekete bárány”

5

2. A betáp tervezővel és a villámvédelmi tervezővel is 

szakmai vitákat kell lefolytatnia”  tervmódosítás

3. A megrendelőt meg kell győznie a norma rendszerről

4. A kivitelezőt „szemmel kell tartania”, hogy eleget 

tesz-e a norma szerinti követelményeknek

Következmény: a műszaki ellenőr elveszítheti a 

megrendelő bizalmát, munkakapcsolatát.

Villámvédelem

Gyakorlati gondok a v.v. felülvizsgálónál

1. A megrendelő alkalmazza, tőle függ  nem „vehet 

észre” költséggel járó hiányosságot, kijavítandó hibát.

6

2. Nem ismeri a norma szerinti villámvédelem előírásait

3. Nem kap megfelelő, norma szerinti villámvédelmi 

tervdokumentációt

4. A megrendelő nem adja át számára a „piros” könyvet

Következmény: a villámvédelmi felülvizsgáló nem akarja 

elveszíteni a megrendelő bizalmát, munkakapcsolatát.

Villámvédelem
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Gyakorlati problémák a megrendelőnél

1. Nem hallott a norma szerinti villámvédelemről, nem 

számol a magasabb költségekkel

7

2. A tervezők elkésik a határidőt, hiányosan egyeztetnek

3. A TUÉ tűzvédelmi terv fogalmába a tűzjelző tervet érti

4. A villamos tervezőt felkéri, hogy „olcsóbb” típusúra 

tervezze át a hálózatot, de az eredeti tervezői díjért

Következmény: a kivitelező a villámvédelmi rendszert és 

a tervezőt okolja a reméltnél kisebb nyereség miatt.

Villámvédelem

Tartalom-2

 Tervezési példák
 Az építmények fém tetőburkolata mikor 

alkalmazható felfogónak?
 Fém épületszerkezet, mint természetes levezető
 Vasbeton alapföldelő kialakítás előírásai 

(szempontjai)
 Járható tetőteraszok villámvédelme
 Felszíni csővezetékek, gáz-nyomáscsökkentők 

villámvédelme
 Villámvédelmi levezetők megérintés elleni védelme

8Villámvédelem

Tervezési esetek, példák

1. Az építmények fém tetőburkolata mikor 
alkalmazható felfogónak?

9Villámvédelem

Minden olyan esetben, amikor az építmény kialakítása 
megfelel az MSZ EN 62 305-3 szabvány „5.2.5 
Természetes felfogók” pontjának 3. táblázatában 
(„Felfogóként használható fémlemezek és fémcsövek 
legkisebb vastagságai”) leírtaknak.

Tervezői kérdés: milyen aspektusból kell megvizsgálni 
azt a helyzetet, hogy villámcsapás hatására egy fémtető 

átolvad-e, vagyis mit értünk a vékony 
anyagvastagságnál említett, az átolvadásnak nincsen 

„jelentősége” fogalom alatt?D
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Tervezési esetek, példák

10

Az új Polgári Törvénykönyv (PTK) 6:251. § (2) pont kimondja:
„A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos 
és célszerű megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak 
kell lennie a megrendelő felismerhető, a felhasználás céljából 
következő igényeinek kielégítésére.”

A (3) pont szerint: A terv hibája miatt mindaddig 
érvényesíthetőek a szerződésszegésből fakadó jogok, amíg 
a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával összefüggő 
hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók.

Villámvédelem

Tervezési esetek, példák

11

A tervezőnek csak nagyon részletesen kidolgozott tervezési 
szerződést szabad megkötnie a Megrendelővel, és abban 
pontosan fel kell sorolnia:
-Azokat a pontokat, amelyek elkészítésére vállalkozik
-Azokat a szakmai területeket is, melyek tervezésére nem 
terjed ki az adott megbízatáson belül a feladata

Villámvédelem

Tervezési esetek, példák

2. Fém épületszerkezet, mint természetes levezető

12

Közös követelmény mindegyik esetre, hogy az elemek:
-legyenek villamosan folyamatosak függőleges irányban;
-a 6. táblázat szerinti keresztmetszettel rendelkezzenek;
-megfelelő kötési móddal csatlakozzanak egymáshoz;

Villámvédelem

Az MSZ EN 62 305-3 szabvány „5.3.5 Természetes 
levezetők” pontja négyféle csoportban tárgyalja:

a. Fémszerkezetek;
b. Villamosan folyamatos betonvasalás;
c. Az építmény összefüggő acélszerkezete;
d. Homlokzati fémelemek;
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Tervezési esetek, példák

3. Vasbeton alapföldelő kialakítás szempontjai

13Villámvédelem

Az MSZ EN 62 305 szabvány „5.4.4. Természetes
földelők” pontja a betonalapozást ajánlja földelőként való 
alkalmazásra, de egyúttal felhívja a figyelmet több 
lényeges szempont betartására.

A villámvédelemhez felhasználandó vasbeton alapföldelő 
tervezésénél feltétlenül szükséges egyeztetni:

- előzetesen a statikus tervezővel (építőmérnök);
- a kivitelezés megkezdése előtt a kivitelezővel.

Tervezési esetek, példák

4. Járható tetőteraszok villámvédelme

14Villámvédelem

Legbiztonságosabb megoldásként a jól megtervezett és 
korrekt módon megépített villámvédelmi felfogórendszert  
ajánlhatjuk.

A megrendelők, üzemeltetők meggyőzésére egy tervezői 
eszközt lehet ajánlani: el kell végezni egy külön 
kockázatelemzést a járható tetőteraszra.

Nem lehet komolyan venni az olyan érvelést, hogy elegendő 
biztonságot nyújtanak a tetőteraszra kihelyezett, vihar 
közben fellépő villámcsapás veszélyére figyelmeztető táblák.

Tervezési esetek, példák

15Villámvédelem

Műtárgy: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek 
és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, 
torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, 
gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és 
nyomvonalas műszaki alkotások).

5. Felszíni csővezetékek, gáz-nyomáscsökkentők 
villámvédelme

OTSZ 219. § (1) „Új építménynél, valamint a meglévő 
építmény rendeltetésének megváltozása során a 
villámcsapások hatásaival szembeni védelmet norma 
szerinti villámvédelmi berendezéssel kell biztosítani.”D
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Tervezési esetek, példák

16Villámvédelem

Vizsgálni kell:
- a gázvezeték gyűjtőterületét (fémcső, illetve KPE);
- a vezeték környezeti tényezőjét;
- OTSZ 11. melléklet 1. táblázat 6. pontot.

A nagyobb méretű gáznyomás-csökkentőknél van gáz-
kivezető nyílás, és ezeknél alkalmanként létrejöhet 
gázkifúvás. Ezeknél gáz zónatérkép is szükséges a 
villámvédelem tervezéséhez.
A gázvezeték környezetében figyelembe kell venni az 
emberek ott tartózkodását is.

„A” és „B” tűzveszélyességi osztályú épületek, 
létesítményeknél LPS II, LPMS II az OTSZ ajánlása az 1. 
táblázatban, de ez nem jelenti azt, hogy nem kell elvégezni 
a kockázatelemzési számítást!

Tervezési esetek, példák

17Villámvédelem

A villámvédelmi levezetők lehetnek:
- természetes levezetők;
- mesterséges levezetők;

6. Villámvédelmi levezetők megérintés elleni védelme

Mindkét csoportnál célszerű megvalósítani a villámvédelmi 
levezetők elszigetelését, de nem mindegyiknél lehet 
fizikailag ezt megvalósítani.

Ahol mégsem lehet megvalósítani az elszigetelést, az olyan 
helyeken kiegészítő intézkedést kell tenni.

Magyar Mérnöki Kamara
ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT

Kötelező szakmai továbbképzés 2014

Köszönöm a figyelmet!
Dely Kornél

okleveles villamosmérnök

+36 30 96 49 637

dekoterv@t-online.hu

2014. október 2. 18Villámvéldelem
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Magyar Mérnöki Kamara 
ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT 

Kötelező szakmai továbbképzés 2014 

Villámvédelem 
 

#4.  
Napelemes rendszerek villám- és 

túlfeszültség-védelme I. 
Külső villámvédelem 

 
 
 

2014. szeptember 30. 1 Villámvédelem 

Napelemes rendszerek károsodása 

Villámvédelem 2 

Folyamatos tűzveszély a folyamatosan jelen 
lévő DC áram miatt (áramgenerátor) 

Villámvédelem 3 

http://www.mmkelektrotechnika.hu/tagozat.htm


2014.09.30. 

2 

Villám- és túlfeszültség-védelmi szabványok 
napelemes rendszerekhez 

Villámvédelem 4 

Külső villámvédelem:  MSZ EN 62305-1,3,4:2011 

   MSZ EN 62305-2:2012 

   DIN EN 62305-3 Bbl 5 (VDE 0185-305-3 Bbl 5):2014-02 

   MSZ EN 50164-1,2,3,7:2009 (érv.: 2015.03-ig) 

   MSZ EN 62561-1,2,3,4,5,6,7:2012 

DC oldali túlfeszültség-védelem:    

   MSZ EN 50539-11:2013 

   CLC/TS 50539-12:2013 

AC oldali túlfeszültség-védelem:    

   MSZ EN 62305-4:2011 

   MSZ HD 60364-4-443:2007 

   MSZ HD 60364-5-534:2009 

   MSZ HD 60364-7-712:2006 2. 

   MSZ EN 61643-11:2002/A11:2007 (érv.: 2015.08-ig) 

   MSZ EN 61643-11:2013 

   CLS/TS 61643-12:2009 (IEC 61643-12:2008) 

 

Villám- és túlfeszültség-védelmi szabványok 
napelemes rendszerekhez 

Villámvédelem 5 

Külső villámvédelem: 
 
MSZ EN 62305-1:2011 Villámvédelem. 1. rész: Általános 
alapelvek 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: 
Kockázatkezelés 

 MSZ EN 62305-3:2011 Villámvédelem. 3. rész: Építmények 
fizikai károsodása és életveszély  

 MSZ EN 62305-4:2011 Villámvédelem. 4. rész: Villamos és 
elektronikus rendszerek építményekben 

 DIN EN 62305-3 Supplement 5: Lightning and overvoltage 
protection for photovoltaic power supply systems  

 MSZ EN 50164-1:2009, Villámvédelmi berendezések elemei 
(LPC), Összekötő elemek követelményei, MSZ EN 50164-
2:2009, A vezetők és a földelők követelményei, MSZ EN 
50164-3:2009, Az összecsatoló szikraközök követelményei, 
(visszavonva: MSZ EN 50164-4:2009, Vezetőtartók 
követelményei, MSZ EN 50164-5:2009, A földelők ellenőrzési 
aknáinak és a földelők tömítéseinek követelményei) 

Villámvédelmi szabvány 
DIN EN 62305 (VDE 0185-305) 

Villámvédelem 6 

1. rész  
Általános  
alapelvek 

4. rész  
Villamos és 
elektronikus 
rendszerek 
építményekben 

3. rész 
Építmények fizikai károsodása és 
életveszély 

Beiblatt 1 (Melléklet)  
Kiegészítő információk a DIN EN 62305-3 
alkalmazásához 

Beiblatt 2 (Melléklet)   
Kiegészítő információk különleges 
építményekhez 

Beiblatt  3 (Melléklet) 
Kiegészítő információk villámvédelmi 
rendszerek felülvizsgálatához és 
karbantartásához 

2. rész  
Kockázat- 
kezelés 

Beiblatt 1 (Mellékl.) 
Villámveszélyezte-
tés Németország-
ban 

Beiblatt 2 (Mellékl.) 
Számítási segédlet 
a kárkockázat 
becslésére  
építmények 
esetében. 

Beiblatt 5 (Melléklet) 
Villám – és túlfeszültség-védelem  
fotovillamos áramellátó rendszereknél 

Beiblatt 4 (Melléklet)  
Fém tetők alkalmazása villámvédelmi 
rendszerekben  

„Villámvédelem"  
DIN EN 62305 / VDE 0185-305 
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DIN EN 62305:3, 5. nemzeti melléklet  

Villámvédelem 7 

... A hatósági előírások alapján az építményeknél megelőző tűzvédelmi 

intézkedésként és/vagy személyvédelem érdekében gyakran 

villámvédelem kiépítésére van szükség. A villámvédelem kiépítésére annak 

érdekében is szükség lehet, hogy egy építményben az érzékeny technikai 

infrastruktúrát megvédjük. A villámvédelem védő funkcióját a fotovillamos 

energiaellátó berendezés kiépítése nem korlátozhatja. 

... Ha lehetőség van rá, olyan villámvédelem kiépítését kell előnyben 

részesíteni, ami a szükséges biztonsági távolság betartása mellett nincs 

közvetlen kapcsolatban a fotovillamos energiatermelő berendezéssel. 

DIN EN 62305:3, 5. nemzeti melléklet  

Villámvédelem 8 

5.1  Külső villámvédelem 

A villámvédelmi szabvány értelmében DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-

3):2006-10 a fotovillamos áramellátó rendszereket tetőfelépítményként 

lehetőség szerint szigetelt felfogórendszerrel kell védeni a közvetlen 

villámcsapással szemben. 

A villámvédelem védő funkcióját a fotovillamos energiaellátó berendezés 

kiépítése nem korlátozhatja.  

 
MEGJEGYZÉS Egy építmény tetején újonnan kialakítandó fotovillamos 

energiaellátó rendszer megkövetelheti a meglévő villamos 

berendezés módosítását. 

Gördülő gömb sugár, hálóosztás, védőszög és 
a levezetők tipikus távolsága 

Villámvédelem 9 

H : A felfogórúd magassága a vonatkoztatási  szint felett 

r : A gördülő gömb sugara 

 : Védőszög 
H 

 
r 

Védett tér 

   Védőszög eljárás   Háló-  

    osztás 

    (m) 
 

 I 20  5 x 5 10 

 II 30  10 x 10 10 

 III 45    15 x 15 15 

 IV 60  20 x 20 20 
0  2 10 20 30 40 50 60 

                     H(m) 

 ° 80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

I II III IV 

A gör- 
dülő  
gömb 

 sugara 
r (m) 

Villám- 
védelmi 
osztály 

LPS 

Levezetők  

tipikus 

távolsága(m) 
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Felfogórúd tervezése 

Villámvédelem 10 

Veszélyes 

megközelítés 

s 

Árnyékvonal 

15° 

Felfogórúd 

 

Védőszög 

A gördülő gömb belógása két felfogórúd /-
vezető között 

Villámvédelem 11 

Lit.: DIN EN 62306-3 (VDE 0185-305-3):2006-10; Abs. E.5.2.2.2 

Gördülő gömb sugár - r 

 p 

d 

védendő 

objektum 

p  = belógás 

r = gördülő gömb sugara 

d = két felfogórúd vagy két párhuzamos  

             felfogóvezető   

  (hálóosztás) 

     d  ² 
p = r -  r²-  —  
     2  
    
 

Mintapélda számításhoz lásd a „Biztonságos 

villámvédelmi megoldások szigetelt felfogó-

berendezésekkel “ (DS 151) prospektust 

Példa: tornaterem 

Villámvédelem 12 

r 
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Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 13 

Felfogórúd 

PV modul 

Fénysugár 

Felfogórúd által okozott 

árnyékképződés a PV modul 

felületén 

Árnyékképződés 

Villámvédelem 14 

Besugárzás csökkenésének hatása (pl. egy villámvédelmi felfogórúd által) 

egy fotovillamos modulra több paramétertől függ.  

Egy részlegesen beárnyékolt szolárcella visszirányú villamos 

jelleggörbéje, a bypass diódák esetleges beépítése a szolármodulokba és 

a PV modul illetve strang beállított munkapontja nagy kihatással van a 

részlegesen beárnyékolt PV modulok üzemi viszonyaira és 

teljesítményleadására. Ezért az árnyékképződést a fotovillamos panel 

felületén a lehető legkisebbre kell korlátozni. 

„A” függelék: Árnyékképződés 

Árnyékképződés 

Villámvédelem 15 

Magárnyék kialakulását a szolárcella vagy a PV modul felületén 

mindenképpen el kell kerülni.  

Magárnyéknak azt a területet nevezzük, ahová egyáltalán nem jut 

napsugárzás, tehát teljesen „sötét“ marad. Az árnyék külső területét 

félárnyéknak vagy diffúz árnyéknak nevezzük, ahol a napsugárzás értéke 

kisebb, hiszen ezen a területen a felfogórúd illetve felfogóvezeték csak 

részlegesen takarja el a napot. 

A felfogórúd illetve felfogóvezeték geometriai méreteinek ismeretében a 

„hasonló háromszögek“ összefüggés alapján kiszámítható egy minimális 

távolság, ami felett az árnyékot adó test mögött már nem alakul ki 

magárnyék. 

„A” függelék: Árnyékképződés 
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Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 16 

Minimális távolság a felfogórúd illetve felfogóvezeték és a 

PV modul között a magárnyék megakadályozása érdekében 

Példaszámítás: felfogórúd 16 mm Ø: 

1,73 m = 108 • 0,016 m 
 

Példaszámítás: felfogórúd 10 mm Ø: 

1,08 m = 108 • 0,010 m 

dF 

aF 

PV modul 

Félárnyék 

Magárnyék 

Felfogórúd 

Szimbólumok: 

aF = Felfogórúd – PV  modul közötti táv.  

dF = Felfogórúd átmérője 

aF [m] = 108 • dF [m] 

Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 17 

Magárnyék határa 

December 

Nap járása 

8:00 16:00 

12:00 

Felfogórúd 

Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 18 

Magárnyék határa 

JÚNIUS 

Nap járása 

8:00 

12:00 

5:00 

16:00 

20:00 

Felfogórúd 
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Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 19 

 

Magárnyék = 1,08 m 

s biztonsági távolság 

Árnyékvonal 

19 ° 

Felfogórúd – modul közötti távolság = magárnyék · cos α 

1,08 m · cos 19 = 1,067 m  1,07 m 

s távolságra marad: 1,33 m – 1,07 m = 0,26 m (elegendő???) 

Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 20 

Magárnyék okozta problémák 

Cellakárosodás Hot Spotok következtében 

 > 25° K 

s biztonsági távolság PV-modulok esetében 

Villámvédelem 21 

s 

s 
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s biztonsági távolság – szerelési hiba 

Villámvédelem 22 

s biztonsági távolság – szerelési hiba 

Villámvédelem 23 

s biztonsági távolság – szerelési hiba 

Villámvédelem 24 

Biztonsági távolság nincs betartva! 

PV állvány a villámvédelmi hálóra lett ráépítve! 
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s biztonsági távolság – szerelési hiba 

Villámvédelem 25 

s biztonsági távolság számítása 

Villámvédelem 26 

ki  függ a kiválasztott LPS villámvédelmi osztálytól (lásd a 10. 
táblázatot); 

kc függ a villámáramtól, ami a levezetőben folyik (lásd a  11. 
táblázatot); 

km függ a villamos szigetelőanyagtól (lásd a 12. táblázatot); 

l hossz a felfogó-levezető együttes mentén méterben, amit a 
veszélyes megközelítési távolság számításának helyétől kell 
meghatározni a potenciálkiegyenlítés legközelebbi pontjáig. 

A villamos elszigetelés egyrészről a felfogó elrendezés vagy levezető másrészről az épített 
fém installációk és az építmény belső rendszerei között megvalósítható a d távolság 
kialakításával, ami nagyobb az s megközelítési távolságnál:  

     kc 
 s = ki    l 
     km 

s biztonsági távolság számítása 

Villámvédelem 27 

s1 Attika s3 

PV-Modul 

 l1 

Részlet 
s2 

s2:  km = 1  (levegő) 

s3:  km = 0,5  

       (szilárd anyag)  

s3 

s2 

c 

c 

h=l2 
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Földre telepített napelemes rendszerek 

Villámvédelem 28 

Külső villámvédelem megoldási lehetőségek 

• Független felfogóoszlopok alkalmazása (elvi lehetőség) 

• Felfogórudak oldalsó, szigetelt (GFK) kitámasztással 

• Tartószerkezetre rögzített felfogóelrendezés  

Felfogó oszlopok 

Földre telepített napelemes rendszerek 

Villámvédelem 29 

Nem elszigetelt felfogórendszer Elszigetelt felfogórendszer 

üvegszálerősítésű 
szigetelőrúd 

Földre telepített napelemes rendszerek 

Villámvédelem 30 

Egysoros modultartó állvány Kétsoros modultartó állvány 

 
  

  

Földelés: A leütött vagy becsavart tartóoszlopok, amelyek megfelelnek a villámvédelmi szabvány 

követelményeinek felhasználhatók a földelési rendszer részeként. (A típ. földelő min. hossza: 2,5 m) 

  felfogó   

villámáram- 

vezetőképes 

csatlakozások 

villámáram- 

vezetőképes 

csatlakozások 

  felfogó     leütött tartóoszlop   becsavart tartóoszlop 

Forrás: DEHN+SÖHNE Blitzplaner Forrás: DEHN+SÖHNE Blitzplaner 
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Földre telepített napelemes rendszerek 

Villámvédelem 31 

Hálószerű földelőrendszer (pl. 20 m x 20 m) 

segítségével általában igen alacsony eredő földelési 

ellenállás érhető el. 

A kis eredő ellenállású földelőrendszer  

alapvetően fontos a sikeres túlfeszültség-védelem 

kialakításához. 

A teljes rendszer eredő földelési ellenállása 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 32 

 Nemzetközi napelemes előírások 

 CLC/TS 50539-12: 10:2013 

 DIN EN 62305-3 Supplement 

5 

 ……. 

 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 33 

a.) Nincs külső villámvédelem 

1. Ebben az esetben, mivel a vizsgált építményen nincs külső 
villámvédelem a villámvédelmi potenciálkiegyenlítés követelményeit nem 
kell vizsgálni.  
2. A napelemes rendszerek DC körében (pólusföldeletlen rendszer 
esetében) hibavédelmi módként kettős szigetelést alkalmazunk. Ebből az 
következik, hogy ilyen esetben az áramütés elleni védelemként a napelem 
tartószerkezetét már nem kell a védő egyenpotenciálú hálózatba bevonni, 
hiszen a kettős szigetelés elegendő védelmi intézkedés.  
3. Bizonyos napelem típusok és inverterek esetében a napelem fém 
tartószerkezetét üzemi célú földeléssel kell ellátni.  
A gyakorlatban, mivel a legtöbb kis teljesítményű inverter transzformátor 
nélküli kivitelű, ezért az inverter AC és DC oldala nincs galvanikusan 
elválasztva. Ennek következtében a DC oldalon váltakozó feszültséghullám 
szuperponálódik a DC áramra, ami induktív és kapacitív úton a DC vezeték 
környezetében lévő fém szerkezetekben feszültséget indukál.  
Az inverter szigetelés-felügyeleti funkciója miatt a tartószerkezetet üzemi 
célú földeléssel kell ellátni. 
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Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 34 

a.) Nincs külső villámvédelem 

Meg kell azonban jegyezni, hogy abban az esetben, ha az inverter a 
napelemtáblák közelében, esetleg a napelem tartószerkezetre, a 
napelem hátoldalánál kerül elhelyezésre, akkor az inverter AC oldala 
közvetlen közelségbe, egyidejűleg megérinthető távolságra kerül a 
napelem tartószerkezetével. Ilyen esetben a napelem fém 
tartószerkezetének érintésvédelmi, un. védő egyenpotenciálra hozása 
nem lehetőség, hanem kötelezettség! Ebben az esetben a napelem 
tartószerkezetét a helyi EPH sínnel összekötő vezetőt kiegészítő védő 
egyenpotenciálú vezetőnek hívjuk annak ellenére, hogy esetleg üzemi 
célú földelővezetőként is funkcionál. 
 

A napelem tartószerkezetét a helyi kiegészítő EPH sínnel összekötő 
üzemi célú földelővezetőnek, és az egyes modulsorokat összekötő 
vezetőnek a keresztmetszete legyen min. 6 mm2 réz esetében vagy 
ezzel egyenértékű alumínium vagy acél használata esetében 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 35 

a.) Nincs külső villámvédelem 

Forrás: DEHN+SÖHNE Blitzplaner 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 36 

b.) Van külső villámvédelem, s távolság be van tartva 

Abban az esetben, ha a napelemes rendszer olyan létesítményen 
található, amelyen külső villámvédelmi rendszer van kialakítva, akkor 
az érintésvédelmi és üzemi célú földelési szempontokon kívül a 
villámvédelmi potenciálkiegyenlítés szempontjait is figyelembe kell 
venni, és olyan vezetőkeresztmetszeteket kell választani, amelyek a 
szigorúbb követelményeknek is megfelelnek. 
Abban az esetben, ha a külső villámvédelem és a napelem fémes 
szerkezetei között az s távolság mindenütt be van tartva, abban az 
esetben a villámvédelmi követelmények miatt kötelező a napelem 
tartószerkezeteit bekötni a helyi EPH, potenciálkiegyenlítő sínbe. Az 
egyes modulsorokat egymással is össze kell kötni. A napelem 
tartószerkezetét a helyi kiegészítő EPH sínnel összekötő vezetőnek, és 
az egyes modulsorokat összekötő vezetőnek a keresztmetszete legyen 
min. 6 mm2 réz esetében vagy ezzel egyenértékű alumínium vagy acél 
használata esetében.  
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Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 37 

b.) Van külső villámvédelem, s távolság be van tartva 

16 mm2 Cu 

Forrás: DEHN+SÖHNE Blitzplaner 

A különböző EPH-síneket vagy az EPH-síneket és a 
földelőrendszert összekötő vezetők legkisebb méretei 

Villámvédelem 38 

Villámvédelmi 
fokozat Anyag Keresztmetszet 

mm2 

I…IV 

Réz 16 

Alumínium 25 

Acél 50 

A különböző EPH síneket vagy az EPH síneket és a 
földelőrendszert összekötő vezetők legkisebb 
méretei. 

Villámvédelmi 
fokozat Anyag Keresztmetszet 

mm2 

I…IV 

Réz 6 

Alumínium 10 

Acél 16 

A belső fémszerkezeteket az EPH sínnel összekötő 
vezetők legkisebb méretei. 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 39 

c.) Van külső villámvédelem, s távolság nincs betartva 

Abban az esetben, ha a külső villámvédelem és a napelem fémes 
szerkezetei között az s távolság nincs betartva, abban az esetben a 
villámvédelmi követelmények miatt a napelem tartószerkezeteit több 
helyen össze kell kötni a külső villámvédelem felfogó- és levezetőivel, 
valamint a helyi EPH, potenciálkiegyenlítő sínbe is be kell kötni, 
továbbá az egyes modulsorokat egymással is össze kell kötni. A 
napelem tartószerkezetét a helyi kiegészítő EPH sínnel összekötő 
vezetőnek, és az egyes modulsorokat a külső villámvédelemmel 
összekötő vezetőnek a keresztmetszete réz esetén min. 16 mm2, 
alumínium esetén min. 25 mm2 míg acél használata esetében min. 50 
mm2 kell legyen. A tartószerkezetre vonatkozóan a villámvédelmi 
szabvány, az MSZ EN 62305-3:2011 természetes levezetőkre 
vonatkozó előírásait kell betartani, azaz a tartószerkezet egyes 
elemeinek villamosan folytonosnak kell lennie, úgy hogy az villám-
részáram vezetésére alkalmas legyen. 
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Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 40 

c.) Van külső villámvédelem, s távolság nincs betartva 

16 mm2 Cu 

Forrás: DEHN+SÖHNE Blitzplaner 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 41 

712.54 
Védő egyenpotenciálra hozó vezetők alkalmazása esetén, azokat az 
egyenáramú és váltakozó áramú kábelekkel, vezetékekkel és 
szerelvényekkel párhuzamosan és amennyire lehet, azokhoz közel kell 
elhelyezni. 
 
712.444.4.4 
A villám által indukált feszültségek minimalizálása érdekében a 
vezetőhurkok területét a lehető legkisebbre kell csökkenteni. 
 

MSZ HD 60364-7-712:2006 

Magyar Mérnöki Kamara 
ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT 

Kötelező szakmai továbbképzés 2014 

Köszönöm a figyelmet! 

Dr. Kovács Károly 

+36 30 8242476 
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www.dehn.hu 
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Magyar Mérnöki Kamara 
ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT 

Kötelező szakmai továbbképzés 2014 

Villámvédelem 
 

#5.  
Napelemes rendszerek villám- és 

túlfeszültség-védelme II. 
Túlfeszültség-védelem 

 
 
 

2014. szeptember 30. 1 Villámvédelem 

Villám- és túlfeszültség-védelmi szabványok 
napelemes rendszerekhez 

Villámvédelem 2 

DC oldali túlfeszültség-védelem:    

   MSZ EN 50539-11:2013 

   CLC/TS 50539-12:2013 

AC oldali túlfeszültség-védelem:    

   MSZ EN 62305-4:2011 

   MSZ HD 60364-4-443:2007 

   MSZ HD 60364-5-534:2009 

   MSZ HD 60364-7-712:2006 2. 

   MSZ EN 61643-11:2002/A11:2007 (érv.: 2015.08-ig) 

   MSZ EN 61643-11:2013 

   CLS/TS 61643-12:2009 (IEC 61643-12:2008) 

 

Villám- és túlfeszültség-védelmi szabványok 
napelemes rendszerekhez 

Villámvédelem 3 

DC oldali túlfeszültség-védelem: 
 

 MSZ EN 50539-11:2013 Low-voltage surge protective 
devices - Surge protective devices for specific application 
including d.c. - Part 11: Requirements and tests for SPDs in 
photovoltaic applications 
 

 CLC/TS 50539-12:2013 Low-voltage surge protective 
devices - Surge protective devices for specific application 
including d.c. - Part 12: Selection and application principles 
- SPDs connected to photovoltaic installations  

 

http://www.mmkelektrotechnika.hu/tagozat.htm
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Villám- és túlfeszültség-védelmi szabványok 
napelemes rendszerekhez 

Villámvédelem 4 

AC oldali túlfeszültség-védelem: 
 
 MSZ HD 60364-7-712:2006 2. Épületek villamos berendezéseinek 

létesítése. 7-712. rész: Különleges berendezésekre vagy helyiségekre 
vonatkozó követelmények. Napelemes (PV) energiaellátó rendszerek 

Elosztói szabályzat 6/B melléklete 

Villámvédelem 5 

Az Elosztói szabályzat 6/B melléklete háztartási méretű 
kiserőművek esetén előírja a komplex túlfeszültség-védelmet 
(ez a nagy értékű berendezések miatt a telepítő érdekével is 
egybeesik). A túlfeszültség-védelmi megoldást a 
villámvédelmi kialakítás határozza meg. 
Kivonat az Elosztói szabályzat 6/B mellékletéből: 
„Túlfeszültség védelem 
A felhasználó által üzemeltetett HMKE a csatlakozási ponton 
potenciális túlfeszültség forrás, ezért a telepítendő 
berendezésnek rendelkeznie kell a típusának megfelelő 
komplex túlfeszültség védelemmel, amely a hálózatba kerülő 
túlfeszültséget a szabványban rögzített mértékre korlátozza. 
A termelő berendezés túlfeszültség védelmi megoldását a 
HMKE csatlakozási dokumentációjának tartalmaznia kell.” 

EON HMKE műszaki követelmények 

Villámvédelem 6 

Kialakítási lehetőségek: 
 Villámvédelem nélkül az inverter egyen- és váltakozóáramú 

oldalán, 2. típusú túlfeszültségvédelmi készüléket kell elhelyezni.  

 Villámvédelmi szabványnak megfelelő (MSZ EN 62305), a 
veszélyes megközelítés figyelembevételével kialakított rendszer 
esetén az inverter egyen- és váltakozóáramú oldalán 2. típusú 
túlfeszültségvédelmi készüléket kell elhelyezni.  

 Villámvédelemmel rendelkező, de a villámvédelmi szabvány (MSZ 
EN 62305) által előírt veszélyes megközelítési távolság betartása 
nélkül kialakított rendszer esetén az inverter egyen- és 
váltakozóáramú oldalán 1. típusú túlfeszültség-védelmi 
készüléket kell elhelyezni.  

 Az inverterben elhelyezett túlfeszültség-védelem az előző 
megoldásokkal alkot megfelelő védelmi rendszert (önmagában 
nem nyújt teljes értékű, komplex túlfeszültség-védelmet). 
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EON HMKE műszaki követelmények – 
egyvonalas kapcsolási rajz 

Villámvédelem 7 

CLC/TS 50539-12:2013 

Villámvédelem 8 

4.4 Túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) napelemes (PV) 
installációkban 
Az SPD-nek meg kell felelnie az EN 61643-11 szabványnak kisfeszültségű 
energiaellátó rendszerek esetében és az EN 61643-21 szabványnak 
telekommunikációs és jelátviteli vonalak védelme esetében. 
Ezen kívül az SPD kiválasztásának meg kell felelnie a HD 60364-4-443, HD 
60364-5-534 és a CLC/TS 61643-12 szabványoknak kisfeszültségű energiaellátó 
rendszerek esetében és a CLC/TS 61643-22 szabványnak telekommunikációs és 
jelátviteli vonalak védelme esetében. 
A napelemes generátorok egyenáramú oldalán, a következő bekezdésekben 
definiált értékek kiegészítéseként, más követelmények is megjelennek, például 
az un. élettartam vége üzemmódot is meg kell határoznia a gyártónak. Ezen 
túlfeszültség-védelmi készülékeket (SPD) tehát a gyártó ajánlásai szerint kell 
kiválasztani. 
 
4.5 Követelmények az SPD-k alkalmazásánál 
SPD-k telepítése a napelemes installációk DC és AC oldalán kötelező, kivéve ha 
az EN 62305-2 szabvány alapján készített villámvédelmi kockázatelemzés más 
eredményt ad. 
Ha SPD-t telepítenek az erősáramú elosztóhálózat védelmére, ajánlott a 
telekommunikációs vonalak védelme is. 

Kell-e túlfeszültség-védelmet kiépíteni az AC 
illetve a DC oldalon? 

Villámvédelem 9 

 Ha van villámvédelem az épületen, akkor az MSZ EN 62305 
szabvány alapján készült kockázatelemzés alapján lehet a 
kérdést megválaszolni.  
1. követelmény: villámvédelmi potenciálkiegyenlítés, minden 
villámárammal átjárt vezetőre, amely az építménybe kívülről, 
LPZ0A villámvédelmi zónából belép. Az épületen van 
villámvédelem és az s távolság nincs betartva. 
2. követelmény: A túlfeszültség-védelmet a zónakoncepció 
alapján lehet kialakítani. Minden az LPZ0B zónából érkező 
vezetékre túlfeszültség-védelmet kell telepíteni. (Napelemes 
rendszer a külső villámvédelem védett terében van és az s 
távolság be van tartva. 
 

 Mit mondanak a biztosítók? Csak akkor fizetnek, ha a 
villámcsapás 1 km-en belül történt. 

 Mit mondanak az inverter gyártók? Komplex túlfeszültség-
védelem nélkül nincs garancia. 



2014.09.30. 

4 

Túlfeszültség kategóriák az MSZ HD 60364-
443 szerint 

Villámvédelem 10 

Méretezési lökő- 

feszültség 6 kV  

4 kV 

2,5 kV 
1,5 kV 

HA 

230/400 V 

Érzékeny készülékek  

Z 

UV 

Háztartási berendezések  

Végkészülék 

Védelmi szint  1,5kV  

Levezető típus  1 (B) 2 (C) 3 (D) 3 (D) 
(Követelményosztály)   

Túlfeszültség-védelem, Alkalmazás fő- és 
alelosztóban valamint végkészüléknél 

Villámvédelem 11 

FE 

AE 

UV 
  5 m 

> 5 m 
Végkészülék 

Végkészülék 

Végkészülék 

> 5 m 

> 5 m 

Végkészülék 

1+2. típus 

2. típus 

2. típus 

3. típus 

3. típus 

3. típus 

AE 

PV - AC oldali túlfeszültség-védelem 
elszigetelt villámvédelmi felfogórendszerrel 

Villámvédelem 12 

Inverter a szolároldali csoportkábel épületbe történő 

 belépési pontjánál a GAK  

(generátor-csatlakozó-szekrénynél) 

 Túlfeszültség-védelmi készülék 

         2. típus  

2 

 Túlfeszültség-védelmi készülék  

         2. típus  

3 

 Kombi villámáram-levezető 

1+2. típus 

  

1 

3 

2 

1 
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Vizsgálati áramok összehasonlítása 

Villámvédelem 13 

20 kA 

40 kA 

60 kA 

80 kA 

100 kA 

I 

(kA) 

200 µs 350 µs 600 µs 800 µs 1000 µs 

t (µs) 

20 µs 

50 kA 

1 

1 

10/350 
 
100 
 
50 
 
2,5 ·106 
 
MSZ EN  
62305-1  

2 

8/20 
 
20 
 
0,4 
 
1,2 ·103 
 
IEC  
60060-1 

Hullámalak (µs) 
 
i max. kA 
 
Q As 
 
W/R J/Ω 
 
Szabvány: 

TYPE 1 

TYPE 3 

3 

8/20 
 
5 
 
0,1 
 
0,4 ·103 
 
IEC  
60060-1 

3 

TYPE 2 
2 

PV berendezés közvetlen kapcsolatban a külső 
felfogó rendszerrel 

Villámvédelem 14 

PAS 

DC 

AC 
CPU RV 

Közvetlen csatlakozás 

DC-vezeték 

Inverter 

Csatlakozás szikraközön keresztül 

Az induktív becsatolás csökkentése megfelelő 
nyomvonalvezetés révén 

Villámvédelem 15 

Villámvédelmi felfogó 

Napelem csatlakozó doboz 
Nagyon nagy felület  
az induktív csatolás  

szempontjából 

Nagyon kicsi felület az  
induktív csatolás  

szempontjából 

Hibás Helyes 
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DC oldali túlfeszültség-védelem: Hibatűrő Y-
kapcsolás 

Villámvédelem 16 

hibatűrő 

Y - kapcsolás 

DC + DC - 

3 modul 

2 különböző 

komponens 

Elkerüli a modulok 

túlterhelését szigetelési 

hiba esetén 

Alkalmazható föld-

független és üzemi célú 

földeléssel rendelkező 

rendszereknél 

SCI SCI 
U+- / 2 U+- / 2 

U+-  

Szigetelési hiba a DC körben földfüggetlen 
rendszer esetében 

Villámvédelem 17 

U+-  

a) Méretezés 

U+- /2 feszültségre 

 

Szigetelési hiba  

esetén 2 Unévl 

b)  Méretezés 

U+-  feszültségre 

 

Nagyobb védelmi  

szint 

Szigetelési hiba a DC körben földfüggetlen 
rendszer esetében 

Villámvédelem 18 

DC + DC - 

SCI SCI 

U+- 

U+- / 2 

U+- / 2 

hibatűrő 

Y - kapcsolás 

Elkerüli a modulok 

túlterhelését szigetelési 

hiba esetén 
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Tervezési alapelvek az MSZ EN 50539-11:2013 
alapján 

Villámvédelem 19 

Tervezési, kiválasztási paraméterek: 
 
• Uoc max (UCPV ) - sztring maximális üresjárási 
feszültsége 
• In - névleges levezetései áram 2. típusú levezető 
esetén, pl. 12,5 kA (8/20 kA) 
• Up - védelmi szint 
• Iscpv - maximális független zárlati áram a beépítés 
helyén 
 

SPD méretezése Uocmax (UCPV ) feszültségre  

Villámvédelem 20 

Uocmax (UCPV ): legnagyobb üresjárási sztringfeszültség 
Méretezési elv ugyanaz, mint az inverter kiválasztásánál 
 
Uocstc (Umodul, Usztring) 
Open Circuit Voltage under Standard Test Conditions: 
 
• 1000 W/m2 

• 25 °C 
• AM 1,5 légtisztasági érték 
• hőmérsékleti együttható ΔU (%) vagy ΔU (mV) – negatív érték 
 
 
 
 

SPD méretezése Uocmax feszültségre  

Villámvédelem 21 

Inverter maximális bemenő árama 

Inverter maximális tartománya 

UMPP üzemi tartománya 

       PV feszültség V           
Inverter lekapcsolási  

határa 

  
  
  

 P
V

 á
ra

m
  
A

  
  
  

  
  

 

Forrás: Deutsche Gesellschaft  

für Sonnenenergie 
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SPD méretezése Uocmax feszültségre  

Villámvédelem 22 

Példa: 
Napelemtábla Uoc,stc=36 V 
1 sztring 24 tábla 
Uoc,stc=24*36 V= 864 V 
Legalacsonyabb tervezési hőmérséklet : -15 °C 
ΔU=-0,37% 
 
Umodul-10 °C= (1-35 °C * ΔU/100) *Uoc,stc = 
= (1-40 °C * (-0,0037)) *864 V = 991,872 V 
 
 
CLC/TS 50539-12 szerint az Uc minden körülmények  
között legyen nagyobb-egyenlő, mint: 
 
Umodul-10 °C= 1,2 * Uoc,stc  
 
=1,2*864 V=1036,8 V 
 
 

Uoc,SPD=1200 V 

Uocmax,INV=1000 V 

Inverter MPP 

követés fesz. tart. 

megfelelő! 

Követelmények a túlfeszültség-védelmi 
készülékekkel szemben DIN EN 62305-3 Bb. 5 

Villámvédelem 23 

5.5.1 Általános 

... 

5.5  Túlfeszültség-védelmi készülékek kiválasztása 

A túlfeszültség-védelmi készülékeket az egyenáramú oldalon úgy kell kiválasztani, 
hogy ezek rövidzárlat esetén is biztonságos állapotba kerüljenek, anélkül hogy 
tűzveszélyt okoznának a túlterhelés és villamos ív keletkezése miatt. 

 
A túlfeszültségvédelmi berendezés gyártójának kell igazolnia, hogy a 
túlfeszültségvédelmi berendezés belső kapcsolása a szükséges kapcsolási 
képességgel rendelkezik, ami megfelel a beépítési hely követelményeinek.  

Hagyományos DC-forrás és a PV-generátor 
jelleggörbéinek összehasonlítása 

Villámvédelem 24 

Uív = f(i) 

PV-generátor 

UOC 

U [V] 

I [A] 

Munkapont 

Hagyományos  

DC-forrás  

ISC 
x 

x UOC 
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Villamos ív napelem DC körében 

Villámvédelem 25 

MSZ EN 50539-11:2013 

Villámvédelem 26 

6.2.5.2 SPD túlterhelési viselkedés 
Az SPD meghibásodásakor nem jelenthet veszélyt a környezetére vagy a 
gyártó által megadott ISCPV -t, amely az SPD meghibásodásakor 
kialakulhat el kell tudnia viselni. 
 
7.4.7.4.1 Szakadás üzemmód (Open Circuit Mode =OCM) 
Az olyan SPD esetében, ahol a gyártó szakadás üzemmódot (OCM) ad 
meg SPD túlterhelési viselkedésként , a tápforrás áramát belső vagy 
külső SPD leválasztóval (disconnector) kell megszakítani: 
− 20 s-nál rövidebb idő alatt PV4 tápforrás és ISCPV mellett 
… 
3.1.24 
SPD leválasztók (disconnector) 
Külső vagy az SPD részeként kialakított készülék az SPD DC hálózatról történő 
leválasztásához  az SPD meghibásodása esetén. 
1. megjegyzés: Ennek a leválasztónak nem kell szigetelési  tulajdonsággal  rendelkeznie  

biztonsági szempontok figyelembe vételével.  Feladata, hogy megakadályozza a hiba tartós 
fennmaradását a rendszerben és jeleznie kell az SPD meghibásodását. A leválasztók lehetnek 
SPD-be beépített  vagy külső készülékek (alkalmazását a gyártó írja elő). A készülék több 
funkcióval rendelkezhet , például túlterhelés-védelem és termikus védelem. Ezek a funkciók 
különálló egységek is lehetnek.  

 

Iscpv - maximális független zárlati áram a 
beépítés helyén az EN 50539-11:2013 alapján  

Villámvédelem 27 

• Mekkora zárlati áramra lehet számítani a napelem 
csatlakozó dobozok (GAK) beépítési helyén egy sztring 
esetén? 
 
•  Mekkora zárlati áramra lehet számítani a napelem 
csatlakozó dobozok (GAK) beépítési helyén két sztring 
esetén? 
 
• Mekkora zárlati áramra lehet számítani a napelem 
csatlakozó dobozok (GAK) beépítési helyén nyolc sztring 
esetén? 
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Iscpv - maximális független zárlati áram a 
beépítés helyén az EN 50539-11:2013 alapján  

Villámvédelem 28 

DC + 

= 

≈ 

8 A 
1. szt. 

DC - 

8x8 A 

2. szt. 3. szt. 

0370 

Fő földelő sín PE 

N 

PEN 

Sztring olvadóbiztosítók 

Sztring csatlakozó szekrény 

Generátor csatlakozó szekrény (GAK) 

8. szt. 

Helyi EPH sín 

Helyi EPH sín 

DC főkapcsoló 

Üzemi célú földelés 

8 A 

Iscpv - maximális független zárlati áram a 
beépítés helyén az EN 50539-11:2013 alapján  

Villámvédelem 29 

DC + 

= 

≈ 

7x8 A 1. szt. 

DC - 

0 A 

2. szt. 3. szt. 

0370 

Fő földelő sín PE 

N 

PEN 

Sztring olvadóbiztosítók 

Sztring csatlakozó szekrény 

Generátor csatlakozó szekrény (GAK) 

8. szt. 

Helyi EPH sín 

Helyi EPH sín 

DC főkapcsoló 

Üzemi célú földelés 

8 A 

Modulparaméterek: 

UMPP= 35,8 V 

UOC STC = 44,4 V 

IMPP  =   7,5 A 

ISC STC =   8,2 A 

Isc STC=1,1 x IMPP 

Sztring olvadóbiztosítók alkalmazása 

Villámvédelem 30 

 Általában kettőnél több sztring esetén 

(kristályos napelemtábla) a sztringkörbe 
olvadóbiztosító beépítése erőteljesen 
ajánlott! (A modul max. visszáram értékét 
a modulgyártó adja meg. Modul garanciális 
feltételei). 
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Sztringvezeték méretezése túláram-védelmi 
szerv nélkül  

Villámvédelem 31 

Imax= 1,25 x (Σ Ik,sztring -  Ik,sztring ) 

Imax ≤  IZ, vezeték 

A teljes generátoráram egyetlen sztring vezetéken folyik. 

A vezeték tartós áramterhelhetősége nagyobb kell legyen, mint a 

visszáramokkal számolt maximális zárlati áram. 

Iscpv - maximális független zárlati áram a 
beépítés helyén az EN 50539-11:2013 alapján  

Villámvédelem 32 

DC + 

= 

≈ 

8 A 1. szt. 

DC - 

2. szt. 3. szt. 

0370 

Fő földelő sín PE 

N 

PEN 

Sztring olvadóbiztosítók 

Sztring csatlakozó szekrény 

Generátor csatlakozó szekrény (GAK) 

8. szt. 

Helyi EPH sín 

Helyi EPH sín 

DC főkapcsoló 

Üzemi célú földelés 

0 A 

Modulparaméterek: 

UMPP= 35,8 V 

UOC STC = 44,4 V 

IMPP  =   7,5 A 

ISC STC =   8,2 A 

Isc STC=1,1 x IMPP 

8x8 A 
8A 

Iscpv - maximális független zárlati áram a 
beépítés helyén az EN 50539-11:2013 alapján  

Villámvédelem 33 

Tervezési feltétel:  

 

IscpvSPD legyen 

nagyobb az inverter  

bemenő áramánál. 

(központi inverter 

koncepció esetén) 

rendszer Visszáram a  

rendszer felől 

80 A 

240 A 

320 A 

Példa: Iscpv =360 A, amit 
a túlfeszültség-korlátozónak  

meg kellene szakítania  
biztonságosan!!! 
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Iscpv - maximális független zárlati áram a 
beépítés helyén az EN 50539-11:2013 alapján  

Villámvédelem 34 

Olyan OCM (vagy SCM) rövidzár üzemmódú DC köri SPD-t kell 
kiválasztani, amely  
• az MSZ EN 50539-11:2013 szerint bevizsgált, 
• és az SPD ISCPV megszakítóképessége nagyobb, mint a beépítés helyén 

kialakuló független zárlati áram (1,25*IMPP, INV) 
• A független zárlati áram több sztring csatlakozó doboz esetén nem 

egyenlő az adott dobozba becsatlakozó sztringek eredő zárlati áramával 
(közp. inverter koncepció esetén). 

Túlfeszültség-védelem kiválasztása 

Villámvédelem 35 

 Túlfeszültség-védelmi  

        készülék 2. típus  

2 

 Villámáram-levezető  

        1+2. típus 

3 

 Túlfeszültség-védelmi 

készülék 2. típus 

1 

 Adatátviteli túlfeszültség-védelmi  

        készülék C2 kategória 

4 

1. eset: PV rendszer külső villámvédelem nélkül 

Túlfeszültség-védelem kiválasztása 

Villámvédelem 36 

igen 

2. típusú levezető 

A villámvédelem és a 

PV berendezés között a 

biztonsági távolság 

betartható? 

s 
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Túlfeszültség-védelem kiválasztása 

Villámvédelem 37 

Inverter a szolároldali csoportkábel 

épületbe történő belépési pontjánál a 

generátor-csatlakozó-szekrénynél, 

(GAK) 

 Túlfeszültség-védelmi készülék 

        2. típus  

2 

 Túlfeszültség-védelmi készülék 

         2. típus 

3 

 Villámáram-levezető 1+2. típus 

  

1 

3 

2 

1 

2. eset: PV rendszer, s távolság be van tartva 

Túlfeszültség-védelem kiválasztása 

Villámvédelem 38 

Inverter  a fogyasztásmérés 

közelében,  

GAK a szolároldali csoportkábel 

épületbe történő 

 belépési pontjánál  

 Villámáram-levezető 1+2. típus 

  

1 

 Túlfeszültség-védelmi készülék 

         2. típus  

2 

2 

1 
2 

2. eset: PV rendszer, s távolság be van tartva 

Túlfeszültség-védelem a DC oldalon 
CLC/TS 50539-12:2013 alapján 

Villámvédelem 39 

A hurok területét minimalizálni kell! Napelem  

(szting) 

csatlakozó  

doboz 
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Túlfeszültség-védelem kiválasztása 

Villámvédelem 40 

Inverter  a szolároldali 

csoportkábel épületbe történő 

belépési pontjánál – két MPPT 

bemenet 

3 3 

2 

 Túlfeszültség-védelmi készülék 

        2. típus  

3 

 Túlfeszültség-védelmi készülék 

        2. típus  

2 

 Villámáram-levezető 1+2. típus 

  

1 

1 

2. eset: PV rendszer, s távolság be van tartva 

Túlfeszültség-védelem kiválasztása 

Villámvédelem 41 

igen 

2. típusú levezető 

A villámvédelem és a 

PV berendezés között 

biztonsági távolság 

betartható? 

nem 

1. típusú levezető 

Közvetlen csatlakozás 

a külső 

villámvédelemhez 

Fém tető 

Túlfeszültség-védelem kiválasztása 

Villámvédelem 42 

Inverter a csoportkábelek épületbe 

történő belépési pontjánál 

Felfogócsúcs 

 Villámáram-levezető 1+2. típus 

  

3 

 Villámáram-levezető 1+2. típus 

  

2 

 Villámáram-levezető 1+2. típus 

  

1 
2 

1 

3 

3. eset: PV rendszer, s távolság nincs betartva 
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SPD-t terhelő Iimp meghatározása a napelemes 
generátor DC oldalán MSZ EN 62305 alapján 

Villámvédelem 43 

modul 

tetőszint 

talajszint 

DC/AC 

átalakító 

Zlevezető 

Zvezeték 

Rföldelés 

Itotal 

SPD 1. típus 

SPD 1. típus 

SPD 1. típus 

     SPD 1.     

SPD 2.  

SPD 3.  

Szükséges legkisebb villámáram-
vezetőképesség DIN EN 62305-3 5. nemz.mell. 

Villámvédelem 44 

Szükséges legkisebb villámáram-
vezetőképesség DIN EN 62305-3 5. nemz.mell. 

Villámvédelem 45 
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Túlfeszültség-védelem - összefoglalás 

Villámvédelem 46 

Napelem táblák 

Földelő- 

rendsze

r 

  

Közcélú 

Főelosztó 

SPD SPD 

PV inverter 

= 

~ 

2 

SPD 
SPD 

3 

1 4 

hálózat 

MSZ HD 60364-712 

CLC/TS 50539-12 

DIN EN 62305-3 5. nemz. mell. 

MSZ HD 60364-443 

MSZ HD 60364-534 

MSZ EN 62305-4 

CLC/TS 61643-12 

MSZ HD 60364-443 

MSZ EN 62305-3 

10 m 10 m 

SPD – Surge Protecting Device = túlfeszültség-védelmi készülék 

Túlfeszültség-védelem - összefoglalás 

Villámvédelem 47 
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