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Egyszerű és gyors kiválasztási 
útmutató

Van villámhárító az épületben 
vagy annak 50 méteres 

körzetében?

www.schneider-electric.com/hu 
kiválasztási segédlet, lépésről lépésre

Alacsony
Az épület 
városban vagy 
elővárosban 
található házas 
övezetben.

Kockázati 
szint 
12,5 vagy 25 kA 
pólusonként
az MSZ-EN 62305-2
szabvány érelmében
(minimális követel-
mény  = 12,5 kA pólu-
sonként)

Ismeri a rövidzárlati Isc 
áramértékeket?

2 típus - II. osztály

igenigen nem nem

Kockázati szint?

Magas
Az épület olyan 
területen található, 
ahol speciális kockázat 
alá esik (villanyoszlop, 
fa, hegyes környék, 
hegycsúcs, nyirkos/
fülledt környezet, tó).

Közepes
Az épület sík 
területen 
található.

IT440V
érintésvédelmi rendszer

IT440V 
kínálat

igennem

vannincs

1 típus - I. osztály 
+ 2 típus - II. osztály

Túlfeszültség-korlátozó telepítése kapcsolószekrénybe

Ismeri a rövidzárlati Isc 
áramértékeket?

Ha a berendezés több mint 30 méterre van 
a védett kapcsolószekrénytől, adjon hozzá 

külön védelmet. (3 típus - III. osztály)
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A Schneider  Electric 
megoldásaival, 
a villám védelem 
könnyedén 
integrálható 
a villamosenergia-
elosztási rendszerbe

A iQuick PRD „beépített” technológiával rendelke-
ző túlfeszültség-korlátozó a Schneider Electric 
innovációja, amely egybeépítve tartalmazza a 
túlfeszültség-korlátozót és a leválasztó kismeg-
szakítót: könnyű kiválasztás és egyszerű installá-
ció a nagyobb hatékonyság érdekében.

A fali villamos 
csatlakozók

90%-a 
biztosít villamos 
táplálást elektronikus 
készülékeknek.

Manapság egyre több 
és több elektromos 
készülék érzékeny 
a villámok okozta 
túlfeszültségre.

Minden kisfeszültségű kapcsolószekrényhez és villamos elosztóhoz:

egy széleskörű sorozat
 p a készülékek védelme érdekében, 
amelyek:
 – a kisfeszültségű villamos hálózathoz 
csatlakoznak
 – a telekommunikációs hálózathoz 
csatlakoznak
 – a számítógépes hálózathoz csatlakoznak

 p amelyet könnyű telepíteni és használni

 p amely kompatibilis minden érintésvédelmi 
rendszerrel (TT, TNS, TNC, IT)

 p amely műszakilag konzisztens és 
esztétikus

Biztonságos energiaellátás 
és minősített biztonság
A túlfeszültség-korlátozók és a leválasztó 
kismegszakítók között Schneider Electric 
biztosítja a teljeskörű minősített koordinációt 
a szabványnak megfelelően 
(MSZ-EN 61643-1 2005 változat).

Akár 30% 
installációs 
időmegtakarítás.
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Funkciók és műszaki 
paraméterek

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen

Típus  Betét Oldal

1. típusvizsgálati
osztály 

PRF1 Master Fixbetétes A-2–A-5

iPRD1 Master Cserélhető betétes A-2–A-5

1+2. típusvizsgálati
osztály (B+C) 

iPRD1 25r Cserélhető betétes A-2–A-5

iPRF1 12,5r Fixbetétes A-2–A-5

2. típusvizsgálati
osztály (C)

iPRD 20/40/65 Cserélhető betétes A-6–A-12

iQuick PRD 20/40* Cserélhető betétes A-13–A-14

iQuick PF* Fixbetétes A-15

iPF 20/40/65 Fixbetétes A-16–A-18

3. típusvizsgálati
osztály (D) 

iPRD 8 Cserélhető betétes A-6–A-12

iQuick PRD 8r* Cserélhető betétes A-13–A-14

iQuick PF* Fixbetétes A-15

iPF 8 Fixbetétes A-16–A-17

DC típus fotovoltaikus 
rendszerekhez

iPRD40r-600DC Cserélhető betétes A-19–A-20

iPRD40r-1000DC Cserélhető betétes A-19–A-20

Védelmek telekommuniká-
cós, mérési, szabályozási 
rendszerekhez és PLC-khez

iPRI Cserélhető betétes A-21–A-22

Védelmek analóg 
telefonvonalakhoz, 
modemekhez (ADSL stb.)

iPRC Cserélhető betétes A-21–A-22

*A Quick típus egy beépített túlfeszültség-korlátozó és leválasztó kismegszakító.
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Védelem 
Áramkörök védelme

iPRF1 12,5r/PRF1 Master/
iPRD1 25r/iPRD1 Master
1. és 2. típusvizsgálati osztályú 
túlfeszültség-korlátozók 
iPRF1 12,5r/PRF1 Master/iPRD1 25r/iPRD1 Master
Az 1. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó készülékek ajánlott felhaszná-
lási területe a szolgáltatási szektor és az ipari épületek, amelyeket villámhárítóval 
vagy rácsos ketreccel szereltek fel. 
A készülékek megvédik a villamos installációt a közvetlen villámcsapás következ-
ményeitől. A villámáram földelés irányában történő levezetésére szolgál. A túlfe-
szültség-korlátózót hálózatoldalon mindig olyan zárlatvédelemmel (olvadóbiztosító 
vagy megszakító) kell ellátni, amelynek megszakítóképessége legalább akkora, 
mint az installálás pontjában mérhető maximális független zárlati áram értéke.
iPRF1 12,5r és iPRD1 25r túlfeszültség-korlátozók kínálnak 2. típusvizsgálati osztá-
lyú védelmet is, amely elhárítja a villám okozta további túlfeszültségeket.

Az 1. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó 
készülékek megfelelnek a névleges levezetési áram 
10/350 μs lökőfeszültség és áramimpulzus 
igénybevételnek (a 2. típusvizsgálati osztályú 
túlfeszültség-korlátozó készülékek pedig a 8/20 μs 
lökőfeszültség és áramimpulzus igénybevételnek). 
A készülékek használhatók TT, TN-S, TN-C és 230V IT 
érintésvédelmi rendszerekben egyaránt (nullponti 
csatlakozás). 
Továbbá a PRF1 Master túlfeszültség-korlátozó 
használható 400V IT rendszerekben is. 
Az iPRF1 12,5r és a iPRD1 túlfeszültség-korlátozók 
távjelzéssel rendelkeznek, amely alkalmas a készülék 
„életciklus-vége” információ elküldésére. 
iPRD1 túlfeszültség-korlátozók cserélhető betétes 
típusú készülékek.

iPRF1 12,5r

iPRD1 25r

iPRD1 Master

iPRF1 12,5r (1P+N, 3P+N)

A túlfeszültség-
korlátozó típusa

Termékek

Fixbetétes 
túlfeszültség-
korlátozók

1P+N 3P+N

iPRF1 12,5r
T1, T2

A9L16632 A9L16634

PRF1 Master
T1

 
iPRD1 25r (1P+N, 3P+N) iPRD1 Master (1P+N, 3P+N)

Cserélhető 
betétes 
túlfeszültség-
korlátozók

1P+N 3P+N

iPRD1 25r
T1 + T2

16330 16332

iPRD1 Master
T1

16361 16363

D
B

11
90

38

P
B

10
42

75
-3

5

D
B

11
90

36

D
B

11
90

37

P
B

10
42

60
-3

5
P

B
10

42
64

-3
5
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Védelem
Áramkörök védelme

iPRF1 12,5r/PRF1 Master/
iPRD1 25r/iPRD1 Master
1. és 2. típusvizsgálati osztályú 
túlfeszültség-korlátozók (folytatás)

PRF1 Master (1P) iPRF1 12,5r (3P) PRF1 Master (2P, 3P, 4P)

Nullponti 
csatlakozás

Javasolt csatlako-
zási kiegészítő

1P 2P 3P 4P

TT, TN-S

A9L16633 TN-C, IT 230 V

2 x 16630 IT (1) elosztott nulla 16643
16630 3 x 16630 IT (1) nem-elosztott 

nulla
16644

4 x 16630 IT (1) elosztott nulla 16645

iPRD1 25r (1P)
 

iPRD1 25r (2P, 3P, 4P) iPRD1 Master (2P, 3P, 4P)

1P 2P 3P 4P

TT, TN-S

2 x 16329 4 x 16329 IT 230 V

16329 16331 TN-C, IT 230 V

TT, TN-S

2 x 16360 4 x 16360 TN-C, IT, IT 230 V

16362 TN-C, IT 230 V

(1) jelzőfény nélküli változat

D
B

11
89

11

D
B

11
90

39

D
B

12
33

84
D

B
12

33
85

D
B

12
25

27

D
B

12
25

28
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Védelem
Áramkörök védelme

iPRF1 12,5r/PRF1 Master/
iPRD1 25r/iPRD1 Master 
1. és 2. típusvizsgálati osztályú 
túlfeszültség-korlátozók (folytatás)

A túlfeszültség- 
korlátozó neve

Pólusok 
száma

Szélesség I imp (kA) (10/350)
vizsgálati áramimpulzus

I max (kA) 
(8/20)
maximális 
levezetési 
áram

In - kA
névleges 
levezetési 
áram

Up - kV
feszültség-
védelmi 
szint

Un - V
névleges 
hálózati 
feszült-
ség

Uc - V
maximalis 
folyamatos 
üzemi 
feszültség

Rendelési 
szám

Fixbetétes 
túlfeszült-
ség-korlátozók

9 mm-es 
modulban

Túlfeszült-
ség-korlá-
tozó

Túlfeszültség-
korlátozó
+leválasztó

iPRF1 12,5r 1  + 2  típusvizsgálati osztályú készülék

1P+N 4 12,5/50 N/PE 50 25 1,5 230 350 A9L16632
3P 8 12,5 50 25 1,5 230 / 400 350 A9L16633
3P+N 8 12,5/50 N/PE 50 25 1,5 230 / 400 350 A9L16634

PRF1 Master 1  típusvizsgálati osztályú készülék

1P 4 50 35 - 50 1,5 230 440 16630
Cserélhető betétes túlfeszültség-korlátozók
iPRD1 25r 1  + 2  típusvizsgálati osztályú készülék

1P 4 25 40 25 1,5 230 350 16329
1P+N 8 25/100 N/PE 40 25 1,5 230/400 350 16330
3P 12 25 40 25 1,5 230 350 16331
3P+N 16 25/100 N/PE 40 25 1,5 230/400 350 16332

iPRD1 Master 1  típusvizsgálati osztályú készülék

1P 4 25 - 25 1,5 230 350 16360
1P+N 8 25/100 N/PE - 25 1,5 230/400 350 16361
3P 12 25 - 25 1,5 230 350 16362
3P+N 16 25/100 N/PE - 25 1,5 230/400 350 16363

Külön rendelhető cserebetét 
C1 Master-350 - 4 - - - 25 1,5 - 350 16314
C1 25-350 - 23 mm - - - 25 1,5 - 350 16315
C2 40-350 - 12 mm - - - 20 1,4 - 350 16316
C1 Nullavezető-350 - 4 - - - - - - 350 16317

A túlfeszültség- 
korlátozó neve

Külön rendelhető cserebetét

Fázis Nulla
1. típus vizsgálati 
osztály

2. típus vizsgálati 
osztály

iPRD1 25r
iPRD1 25r 1P 16315 16316 -
iPRD1 25r 1P+N 16315 16316 16317
iPRD1 25r 3P 3 x 16315 3 x 16316 -
iPRD1 25r 3P+N 3 x 16315 3 x 16316 16317
iPRD1 Master

iPRD1 Master 1P 16314 - -
iPRD1 Master 1P+N 16314 - 16317
iPRD1 Master 3P 3 x 16314 - -
iPRD1 Master 3P+N 3 x 16314 - 16317
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Műszaki adatok
iPRF1 12,5r PRF1 Master iPRD1 25r iPRD1 Master

Működési frekvencia 50 Hz 50/60 Hz 50 Hz 50 Hz
Védettségi fokozat előlap IP40 IP40 IP40 IP40

csatlakozók IP20 IP20 IP20 IP20
behatás IK05 IK05 IK05 IK05

Válaszidő y 25 ns y 1 ms y 25 ns y 100 ns
Életciklus-vége jelzés Zöld: megfelelő működés - Fehér: megfelelő működés Fehér: megfelelő működés

Piros: életciklus vége - Piros: életciklus vége Piros: életciklus vége
Távjelzés 1 A/250 V AC - 1 A/250 V AC.

0.2 A/125 V DC
1 A/250 V AC.
0.2 A/125 V DC

Kengyeles 
csatlakozókapcsok

Merev 
vezetékkel

10...35 mm² 10...50 mm² 2.5...35 mm² 10...35 mm²

Hajlékony 
vezetékkel

10...25 mm² 10...35 mm² 2.5...25 mm² 10...25 mm²

Működési hőmérséklet -25°C…+60°C -40°C…+85°C -25°C…+60°C -25°C…+60°C
Szabványok 1. típus vizsgálati 

osztály
IEC 61643-1 T1. 
EN 61643-11 Type 1

IEC 61643-1 T1. 
EN 61643-11 Type 1

IEC 61643-1 T1. 
EN 61643-11 Type 1

IEC 61643-1 T1. 
EN 61643-11 Type 1

2. típus vizsgálati 
osztály

IEC 61643-1 T2. 
EN 61643-11 Type 2

- IEC 61643-1 T2. 
EN 61643-11 Type 2

-

Megfelelőség CE KEMAKEUR, CE KEMAKEUR, CE CE

Védelem
Áramkörök védelme

iPRF1 12,5r/PRF1 Master/
iPRD1 25r/iPRD1 Master
1. és 2. típusvizsgálati osztályú 
túlfeszültség-korlátozók (folytatás)
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Az iPRD sorozat készülékei különféle területeken használhatók:
 p Betáplálás védelem, 2. vizsgálati osztály:
 –  A iPRD65(r) készülékek a rendkívül magas kockázatú helyszíneken használhatók 
(villámcsapásnak igen kitett terület).

 –  A iPRD40(r) készülékek a magas kockázatú helyszíneken használhatók.
 –  A iPRD20(r) készülékeket pedig közepes kockázatú helyszínekhez ajánljuk.
 p Másodlagos védelem, 2. és 3. vizsgálati osztály:
 –  A iPRD8(r) készülékek a másodlagos betáplálások védelmét látják el és a be-
tápláló oldalon elhelyezett túlfeszültség-korlátozóval kaszkádolva kell beépíteni. 
Abban az esetben, ha a fogyasztók a második villámvédelmi fokozattól 
30 méternél távolabb vannak, ezt a túlfeszültség-levzetőt kell beépíteni azok 
közvetlen közelében.

A „r” jelöléssel ellátott iPRD túlfeszültség-korlátozók rendelkeznek távjelzéssel.

Az iPRD cserélhető betétes túlfeszültség-korlátozók a 
meghibásodott betétek gyors cseréjét teszik lehetővé. 
A 2. típusú túlfeszültség-korlátozókat 8/20 μs 
áramimpulzussal vizsgálják.
A 3. típusú túlfeszültség-korlátozókat pedig 12/50 μs és 
8/20 μs áramimpulzussal vizsgálják.

1P+N

3P+N

Betét

Maximális levezetési áram (Imax) A védelem típusa

Betáplálási Másodlagos 
(2. vagy 3.)

65 kA
igen magas veszélyességi szint 
(villámcsapásnak kitett terület)

iPRD65

40 kA
nagy veszélyességi szint iPRD40

20 kA
közepes veszélyességi szint iPRD20

 

8 kA
iPRD8

Másodlagos védelem: a védendő 
terheléshez közel kell elhelyezni 
akkor, ha az előtte lévő túlfeszültség
védelemtől több mint 10 méteres távolságra van.

Védelem
Áramkörök védelme

iPRD cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók 
(2. és 3. vizsgálati osztály „C” és „D”)

2014. márciusig



A-7

Hálózat Érintésvédel-
mi rendszer

Távjelzés Túlfeszültség-
korlátozó típusa

Leválasztó 
kismegszakító típusa

1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P

  A9L16556    TT és TN b iPRD65r 1P 50 A C jelleggörbe
 A9L16557      TT és TN-S b iPRD65r 1P+N

   A9L16442   TN b iPRD65r 2P
     A9L16558  IT b iPRD65r 3P IT
   A9L16443  TN-C b iPRD65r 3P

 A9L16559 TT és TN-S b iPRD65r 3P+N
      A9L16659 TN-S b iPRD65r 4P

   A9L16561    TT és TN b iPRD40r 1P 40 A C jelleggörbe
   A9L16566    TT és TN iPRD40 1P
 A9L16562       TT és TN-S b iPRD40r 1P+N
 A9L16567      TT és TN-S iPRD40 1P+N

   A9L16444   TN b iPRD40r 2P
    A9L16667   TN iPRD40 2P
     A9L16445  TN-C b iPRD40r 3P
     A9L16568  TN-C iPRD40 3P
     A9L16563  IT b iPRD40r 3P IT
  A9L16564    TT és TN-S b iPRD40r 3P+N
  A9L16569    TT és TN-S iPRD40 3P+N
     A9L16597 IT b iPRD40r 4P IT
    A9L16664 TN b iPRD40r 4P

    A9L16669 TNS iPRD40 4P

 A9L16571    TT és TN iPRD20 1P 25 A C jelleggörbe
 A9L16672    TT és TN-S b iPRD20r 1P+N
 A9L16572    TT és TN-S iPRD20 1P+N

 A9L16446   TN iPRD20 2P
  A9L16447  TN-C iPRD20 3P
  A9L16573  IT b iPRD20r 3P IT

 A9L16674    TT és TN-S b iPRD20r 3P+N
 A9L16574    TT és TN-S iPRD20 3P+N

A9L 16599 IT b iPRD20r 4P IT
 A9L16673 TN-S iPRD20 4P

 A9L16576    TT és TN iPRD8 1P 20 A C jelleggörbe
 A9L16677     TT és TN-S b iPRD8r 1P+N
 A9L16577     TT és TN-S iPRD8 1P+N

  A9L16448   TN iPRD8 2P
   A9L16449  TN-C iPRD8 3P
   A9L16578  IT b iPRD8r 3P IT

 A9L16679     TT és TN-S b iPRD8r 3P+N
 A9L16579     TT és TN-S iPRD8 3P+N

   A9L16678 IT b iPRD8r 4P IT
    A9L16680 TN-S iPRD8 4P

Védelem
Áramkörök védelme

iPRD cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók
(2. és 3. vizsgálati osztály „C” és „D”)

2014. márciusig
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Betétek műszaki adatok
Működési frekvencia 50/60 Hz
Működési feszültség 230/400 V AC
Ic állandó működési áram < 1 mA
Válaszidő < 25 ns
Élettartam-vége jelzés: 
fehér/piros mechanikus jelzővel

fehér: megfelelő működés
piros: élettartam vége

Élettartam-vége távjelzés NO, NC kontaktussal 250 V / 0,25 A
Csatlakozóterminálok típusa kengyeles sorkapocs, 2,5–35 mm²
Működési hőmérséklet -25 °C…+60 °C
Szabványmegfelelőség IEC 61643-1  T2 

és EN 61643-11 2. típus

Betétek
Típus Készüléktípus Rendelési 

szám
C 65-460 iPRD65r IT  A9L16682
C 65-340 iPRD65r  A9L16681
C 40-460 iPRD40r IT  A9L16684
C 40-340 iPRD40, iPRD40r  A9L16685
C 20-460 iPRD20r IT  A9L16686
C 20-340 iPRD20, iPRD20r  A9L16687
C 8-460 iPRD8r IT  A9L16688
C 8-340 iPRD8, iPRD8r  A9L16689
C nulla minden típushoz  A9L16691

Műszaki adatok
Túlfeszültség-
korlátozó 
típusa

Pólus-
szám

Szélesség 
9 mm-es 
modulban

Maximális 
levezetési 
áram 
Imax – kA

Névleges 
levezetési 
áram 
In – kA

Feszültségvédelmi szint 
Up – kV

Névleges 
hálózati 
feszültség
Un – V

Maximális 
folyamatos üzemi 
feszültség Uc – V

Rendelési 
szám

CM DM CM DM
L/t N/t L/N  L/t N/t L/N

iPRD65
iPRD65r 1P 1P 2 65 20 y 1,5 – – 340 – –  A9L16556
iPRD65r 1P+N 1P+N 4 – y 1,5 y 1,5 – 260 340  A9L16557
iPRD65r 2P 2P 4 y 1,5 y 1,5 – 340 340 – A9L 16442
iPRD65r  3P IT 3P 6 y 2 – – 230/400 460 – – A9L 16558
iPRD65r  3P 3P 6 y 1,5 – – 340 – –  A9L16443
iPRD65r 3P+N 3P+N 8 – y 1,5 y 1,5 – 260 340  A9L16559
iPRD65r 4P 4P 8 y 1,5 y 1,5 – 340 340 –  A9L16659
iPRD40
iPRD40r 1P 1P 2 40 15 y 1,4 – – 230 340 – –  A9L16561
iPRD40 1P 1P 2 y 1,4 – – 340 – –  A9L16566
iPRD40r 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 y 1,4 – 260 340  A9L16562
iPRD40 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 y 1,4 – 260 340  A9L16567
iPRD40r 2P 2P 4 y 1,4 y 1,4 – 340 340 –  A9L16444
iPRD40 2P 2P 4 y 1,4 y 1,4 – 340 340 –  A9L16667
iPRD40r 3P 3P 6 y 1,4 – – 230/400 340 – –  A9L16445
iPRD40 3P 3P 6 y 1,4 – – 340 – –  A9L16568
iPRD40r 3P IT 3P 6 y 2 – – 460 – –  A9L16563
iPRD40r 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 y 1,4 – 260 340  A9L16564
iPRD40 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 y 1,4 – 260 340 A9L 16569
iPRD40r 4P IT 4P 8 y 2 y 2 – 460 460 –  A9L16597
iPRD40r 4P 4P 8 y 1,4 y 1,4 – 340 340 –  A9L16664
iPRD40 4P 4P 8 y 1,4 y 1,4 – 340 340 –  A9L16669
iPRD20
iPRD20 1P 1P 2 20 5 y 1,1 – – 230 340 – –  A9L16571
iPRD20r 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 y 1,1 – 260 340  A9L16672
iPRD20 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 y 1,1 – 260 340  A9L16572
iPRD20 2P 2P 4 y 1,1 y 1,1 – 340 340 –  A9L16446
iPRD20 3P 3P 6 y 1,1 – – 230/400 340 – –  A9L16447
iPRD20r 3P IT 3P 6 y 1,6 – – 460 – –  A9L16573
iPRD20r 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 y 1,1 – 260 340  A9L16674
iPRD20 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 y 1,1 – 260 340  A9L16574
iPRD20r 4P IT 4P 8 y 1,6 y 1,6 – 460 460 –  A9L16599
iPRD20 4P 4P 8 y 1,1 y 1,1 – 340 340 –  A9L16673
iPRD81 2. típus / 3. típus
iPRD8 1P 1P 2 8 2,5 y 1 / y 1 – – 230 340 – –  A9L16576
iPRD8r 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 / y 1 y 1 / y 1,1 – 260 340  A9L16677
iPRD8 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 / y 1 y 1 / y 1,1 – 260 340 A9L 16577
iPRD8 2P 2P 4 y 1 / y 1 y 1 / y 1 – 340 340 –  A9L16448
iPRD8 3P 3P 6 y 1 / y 1 – – 230/400 340 – –  A9L16449
iPRD8r 3P IT 3P 6 y 1,4 / y 1,6 – – 460 – –  A9L16578
iPRD8r 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 / y 1 y 1 / y 1,1 – 260 340  A9L16679
iPRD8 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 / y 1 y 1 / y 1,1 – 260 340  A9L16579
iPRD8r 4P IT 4P 8 y 1,4 / y 1,6 y 1,4 / y 1,6 – 460 460 –  A9L16678
iPRD8 4P 4P 8 y 1 / y 1 y 1 / y 1 – 340 340 –  A9L16680

CM: közös módus: 340 V
DM: differenciál módus: 340 V
1: Uoc: kombinált hullámalak: 10 kV

Védelem
Áramkörök védelme

iPRD cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók 
(2. és 3. vizsgálati osztály „C” és „D”)

2014. márciusig
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Csatlakozókapcsok
 b IP20

Élettartam ciklus vége 
jelzés

 b Mechanikus jelzéssel
 v fehér: működőképes
 v piros: a betétet cserélni kell

 bActi 9 Smartlink 
csatlakozó

iPRD túlfeszültség-korlátozók

iPRD 3P+N túlfeszültség-korlátozó 
+
iC60N 3P+N

iPRD 3P+N túlfeszültség-korlátozó 
+
iC60N 3P+N

iPRD 4P túlfeszültség-korlátozó + iC60N 4P iPRD 4P túlfeszültség-korlátozó + iC60N 4P

Megfordítható 
 b A túlfeszültség-korlátozó aljzat 

megfordítható, hogy lehetővé válhasson a 
fázis/nulla/földelés vezetékek bekötése 
alulról vagy felülről

iPRD túlfeszültség-korlátozó összekötése zárlatvédelmi leválasztóval (kismegszakító)
TT / TN-S 
Betáplálás felülről
Csatlakozás vezetékekkel

TNC-S / IT 230 V (L-L) nullával 
Betáplálás felülről
Csatlakozás gyűjtősínnel

TT / TN-S 
Betáplálás alulról
Csatlakozás gyűjtősínnel

TNC-S / IT 230 V (L-L) nullával 
Betáplálás alulról
Csatlakozás gyűjtősínnel

P
B

11
02

81
-6

0
P

B
11

02
87

-8
0

P
B

11
02

89
-5

0
P

B
11

07
29

0-
50

P
B

11
07

93
-5

0
P

B
11

07
94

-5
0

Védelem
Áramkörök védelme

iPRD cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók 
(2. és 3. vizsgálati osztály „C” és „D”)

2014. áprilistól
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Az iPRD sorozat készülékei különféle területeken használhatók:
 p Betáplálás védelem, 2. vizsgálati osztály:
 –  A iPRD65(r) készülékek a rendkívül magas kockázatú helyszíneken használhatók 
(villámcsapásnak igen kitett terület).

 –  A iPRD40(r) készülékek a magas kockázatú helyszíneken használhatók.
 –  A iPRD20(r) készülékeket pedig közepes kockázatú helyszínekhez ajánljuk.
 p Másodlagos védelem, 2. és 3. vizsgálati osztály:
 –  A iPRD8(r) készülékek a másodlagos betáplálások védelmét látják el és a be-
tápláló oldalon elhelyezett túlfeszültség-korlátozóval kaszkádolva kell beépíteni. 
Abban az esetben, ha a fogyasztók a második villámvédelmi fokozattól 
30 méternél távolabb vannak, ezt a túlfeszültség-levzetőt kell beépíteni azok 
közvetlen közelében.

A „r” jelöléssel ellátott iPRD túlfeszültség-korlátozók rendelkeznek távjelzéssel.

Az iPRD cserélhető betétes túlfeszültség-korlátozók a 
meghibásodott betétek gyors cseréjét teszik lehetővé. 
A 2. típusú túlfeszültség-korlátozókat 8/20 μs 
áramimpulzussal vizsgálják.
A 3. típusú túlfeszültség-korlátozókat pedig 12/50 μs és 
8/20 μs áramimpulzussal vizsgálják.

1P+N

3P+N

Betét

Maximális levezetési áram (Imax) A védelem típusa

Betáplálási Másodlagos 
(2. vagy 3.)

65 kA
igen magas veszélyességi szint 
(villámcsapásnak kitett terület)

iPRD65

40 kA
nagy veszélyességi szint iPRD40

20 kA
közepes veszélyességi szint iPRD20

 

8 kA
iPRD8

Másodlagos védelem: a védendő 
terheléshez közel kell elhelyezni 
akkor, ha az előtte lévő túlfeszültség
védelemtől több mint 10 méteres távolságra van.

Védelem
Áramkörök védelme

iPRD cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók 
(2. és 3. vizsgálati osztály „C” és „D”)

2014. áprilistól
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Hálózat Érintésvédel-
mi rendszer

Távjelzés Túlfeszültség-
korlátozó típusa

Leválasztó 
kismegszakító típusa

1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P

  A9L65101    TT és TN b iPRD65r 1P 50 A C jelleggörbe
A9L16555 IT b iPRD65r 1P IT

 A9L65501      TT és TN-S b iPRD65r 1P+N
   A9L65201   TN-C b iPRD65r 2P

     A9L16558  IT b iPRD65r 3P IT
   A9L65301  TN-C b iPRD65r 3P

 A9L65601 TT és TN-S b iPRD65r 3P+N
     A9L65401 TN-C b iPRD65r 4P

   A9L40101    TT és TN b iPRD40r 1P 40 A C jelleggörbe
   A9L40100    TT és TN iPRD40 1P
 A9L40501       TT és TN-S b iPRD40r 1P+N
A9L40500      TT és TN-S iPRD40 1P+N

  A9L40201   TN-C b iPRD40r 2P
   A9L40200   TN-C iPRD40 2P
    A9L40301  TN-C b iPRD40r 3P
    A9L40300  TN-C iPRD40 3P
    A9L16563  IT b iPRD40r 3P IT
 A9L40601    TT és TN-S b iPRD40r 3P+N
 A9L40600    TT és TN-S iPRD40 3P+N
    A9L16597 IT b iPRD40r 4P IT
   A9L40401 TN-C b iPRD40r 4P

   A9L40400 TN-C iPRD40 4P

A9L20100    TT és TN iPRD20 1P 25 A C jelleggörbe
A9L20501    TT és TN-S b iPRD20r 1P+N
A9L20500    TT és TN-S iPRD20 1P+N

A9L20200   TN-C iPRD20 2P
 A9L20300  TN-C iPRD20 3P
 A9L16573  IT b iPRD20r 3P IT

A9L20601    TT és TN-S b iPRD20r 3P+N
A9L20600    TT és TN-S iPRD20 3P+N

A9L16599 IT b iPRD20r 4P IT
A9L20400 TN-C iPRD20 4P

A9L08100    TT és TN iPRD8 1P 20 A C jelleggörbe
A9L08501     TT és TN-S b iPRD8r 1P+N
A9L08500     TT és TN-S iPRD8 1P+N

 A9L08200   TN-C iPRD8 2P
  A9L08300  TN-C iPRD8 3P
   A9L16578  IT b iPRD8r 3P IT

A9L08601     TT és TN-S b iPRD8r 3P+N
A9L08600     TT és TN-S iPRD8 3P+N

   A9L16678 IT b iPRD8r 4P IT
   A9L08400 TN-C iPRD8 4P

Védelem
Áramkörök védelme

iPRD cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók
(2. és 3. vizsgálati osztály „C” és „D”)

2014. áprilistól
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Betétek műszaki adatok
Működési frekvencia 50/60 Hz
Működési feszültség 230/400 V AC
Ic állandó működési áram < 1 mA
Válaszidő < 25 ns
Élettartam-vége jelzés: 
fehér/piros mechanikus jelzővel

fehér: megfelelő működés
piros: élettartam vége

Élettartam-vége távjelzés NO, NC kontaktussal 250 V / 0,25 A
Csatlakozóterminálok típusa kengyeles sorkapocs, 2,5–35 mm²
Működési hőmérséklet -25 °C…+60 °C
Szabványmegfelelőség IEC 61643-1  T2 

és EN 61643-11 2. típus

Betétek
Típus Készüléktípus Rendelési 

szám
C 65-460 iPRD65r IT A9L16682
C 65-350 iPRD65r A9L65102
C 40-460 iPRD40r IT A9L16684
C 40-350 iPRD40, iPRD40r A9L40102
C 20-460 iPRD20r IT A9L16686
C 20-350 iPRD20, iPRD20r A9L20102
C 8-460 iPRD8r IT A9L16688
C 8-350 iPRD8, iPRD8r A9L08102
C nulla minden típushoz A9L00002

Műszaki adatok
Túlfeszültség-
korlátozó 
típusa

Pólus-
szám

Szélesség 
9 mm-es 
modulban

Maximális 
levezetési 
áram 
Imax – kA

Névleges 
levezetési 
áram 
In – kA

Feszültségvédelmi szint 
Up – kV

Névleges 
hálózati 
feszültség
Un – V

Maximális 
folyamatos üzemi 
feszültség Uc – V

Rendelési 
szám

CM DM CM DM
L/t N/t L/N  L/t N/t L/N

iPRD65
iPRD65r 1P 1P 2 65 20 y 1,5 – – 350 – – A9L 65101
iPRD65r 1P IT 1P 2 y 2 – – 230 460 – – A9L 16555
iPRD65r 1P+N 1P+N 4 – y 1,5 y 1,5 – 260 350 A9L 65501
iPRD65r 2P 2P 4 y 1,5 y 1,5 – 350 350 – A9L 65201
iPRD65r  3P IT 3P 6 y 2 – – 230/400 460 – – A9L 16558
iPRD65r  3P 3P 6 y 1,5 – – 350 – – A9L 65301
iPRD65r 3P+N 3P+N 8 – y 1,5 y 1,5 – 260 350 A9L 65601
iPRD65r 4P 4P 8 y 1,5 y 1,5 – 350 350 – A9L 65401
iPRD40
iPRD40r 1P 1P 2 40 15 y 1,6 – – 230 350 – – A9L 40101
iPRD40 1P 1P 2 y 1,6 – – 350 – – A9L 40100
iPRD40r 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 y 1,6 – 260 350 A9L 40501
iPRD40 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 y 1,6 – 260 350 A9L 40500
iPRD40r 2P 2P 4 y 1,6 y 1,6 – 350 350 – A9L 40201
iPRD40 2P 2P 4 y 1,6 y 1,6 – 350 350 – A9L 40200
iPRD40r 3P 3P 6 y 1,6 – – 230/400 350 – – A9L 40301
iPRD40 3P 3P 6 y 1,6 – – 350 – – A9L 40300
iPRD40r 3P IT 3P 6 y 2 – – 460 – –  A9L16563
iPRD40r 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 y 1,6 – 260 350 A9L 40601
iPRD40 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 y 1,6 – 260 350 A9L 40600
iPRD40r 4P IT 4P 8 y 2 y 2 – 460 460 –  A9L16597
iPRD40r 4P 4P 8 y 1,6 y 1,6 – 350 350 – A9L 40401
iPRD40 4P 4P 8 y 1,6 y 1,6 – 350 350 – A9L 40400
iPRD20
iPRD20 1P 1P 2 20 5 y 1,25 – – 230 350 – – A9L 20100
iPRD20r 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 y 1,25 – 260 350 A9L 20501
iPRD20 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 y 1,25 – 260 350 A9L 20500
iPRD20 2P 2P 4 y 1,25 y 1,25 – 350 350 – A9L 20200
iPRD20 3P 3P 6 y 1,25 – – 230/400 350 – – A9L 20300
iPRD20r 3P IT 3P 6 y 1,6 – – 460 – –  A9L16573
iPRD20r 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 y 1,25 – 260 350 A9L 20601
iPRD20 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 y 1,25 – 260 350 A9L 20600
iPRD20r 4P IT 4P 8 y 1,6 y 1,6 – 460 460 –  A9L16599
iPRD20 4P 4P 8 y 1,25 y 1,25 – 350 350 –  A9L 20400
iPRD81 2. típus / 3. típus
iPRD8 1P 1P 2 8 2,5 y 1,15 / y 1,2 – – 230 350 – – A9L 08100
iPRD8r 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 / y 1 y 1,15 / y 1,2 – 260 350 A9L 08501
iPRD8 1P+N 1P+N 4 – y 1,4 / y 1 y 1,15 / y 1,2 – 260 350 A9L 08500
iPRD8 2P 2P 4 y 1,15 / y 1,2 y 1,15 / y 1,2 – 350 350 – A9L 08200
iPRD8 3P 3P 6 y 1,15 / y 1,2 – – 230/400 350 – – A9L 08300
iPRD8r 3P IT 3P 6 y 1,4 / y 1,6 – – 460 – –  A9L16578
iPRD8r 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 / y 1 y 1,15 / y 1,2 – 260 350 A9L 08601
iPRD8 3P+N 3P+N 8 – y 1,4 / y 1 y 1,15 / y 1,2 – 260 350 A9L 08600
iPRD8r 4P IT 4P 8 y 1,4 / y 1,6 y 1,4 / y 1,6 – 460 460 –  A9L16678
iPRD8 4P 4P 8 y 1,15 / y 1,2 y 1,15 / y 1,2 – 350 350 – A9L 08400

CM: közös módus: 350 V
DM: differenciál módus: 350 V
1: Uoc: kombinált hullámalak: 10 kV

Védelem
Áramkörök védelme

iPRD cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók 
(2. és 3. vizsgálati osztály „C” és „D”)

2014. áprilistól
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A iQuick PRD cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók a meghibásodott betétek gyors 
cseréjét teszik lehetővé. A készülékek rendelkeznek a 
„betétet cserélni kell” távjelzéssel is.

Alkalmazás
A iQuick PRD sorozat minden készüléke védi a villamos berendezéseket a villám 
indukálta túlfeszültségek ellen. A készülékek előkábelezettek és magukban foglal-
ják az élettartalom végén keletkező rövidzár miatt kismegszakítót is.
Speciális alkalmazásokban használhatók:

 b Betáplálási védelem, 2. típusvizsgálati osztály:
 v  A iQuick PRD40(r) készülékek a a magas kockázatú alkalmazásokban használ-
hatók 

 v  A iQuick PRD20(r) készülékeket pedig közepes kockázatú alkalmazásokhoz 
ajánljuk.

 b Fogyasztóhoz közeli védelem, 2. és 3. típusvizsgálati osztály:
 v  A iQuick PRD8(r) készülékek biztosítják a fogyasztókhoz legközelebbi védelmi 
fokozatot és a hálózatoldalon elhelyezett túlfeszültség-korlátozóval kaszkádolva 
kell beépíteni őket. Abban az esetben, ha a fogyasztók a második villámvédelmi 
fokozattól 30 méternél távolabb vannak, ezt a túlfeszültség-korlátozót azok köz-
vetlen közelébe kell beépíteni.

iQuick PRD 8r, 1P+N

iQuick PRD 20r, 3P

iQuick PRD 40r, 3P+N

Műszaki jellemzők
Üzemi feszültség 230/400 V AC
Leválasztó kismegszakító 
megszakítóképesség

Isc = 25 kA (50 Hz)

Működési frekvencia 50/60 Hz
Állandó üzemi áram (Ic) < 1 mA
Válaszidő < 25 ns
Védettség IP40 a homloklapon

IK05
Csatlakozás kengyeles sorkapocs, 2,5–35 mm²
Élettartam-vége jelzés betétekkel fehér működési

piros az élettartam végén
működtetőkar OFF helyzetben és piros mechanikus jelzés
NO/NC távjelzővel 250 V AC / 2 A

Működési hőmérséklet -25°C…+60°C
Tárolási hőmérséklet -40°C…+70°C
Szabványmegfelelőség IEC 61643-1 T2  és EN 61643-11 2. típusvizsgálati osztály
Tanúsítványok NF, KEMA KEUR (iQuick PRD 8r, 20r)
Tömeg (g) 1P+N: 435 (iQuick PRD 40r: 445)

3P: 665 (iQuick PRD 40r: 700)
3P+N: 810 (iQuick PRD 40r: 850)

14

1P+N / 3P+N 3P

Kapcsolási rajzok

Védelem
Áramkörök védelme

iQuick PRD cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozó egybeépí-
tett leválasztó kismegszakítóval 
(2. és 3. vizsgálati osztály, „C” és „D”)
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Túlfeszültség-
korlátozó 
típusa

Pólus-
szám

Széles-
ség 9 
mm-es 
modul-
ban

Maximális 
levezetési 
áram 
Imax – kA

Névleges 
levezeté-
si áram 
In – kA

Feszültségvédelmi 
szint1 
Up – kV

Érintésvédelmi 
rendszer

Névleges 
hálózati 
feszült-
ség Un 
– V

Maximális 
folyamatos 
üzemi feszültség 
Uc – V

Rendelési 
szám

CM DM CM DM
L/t N/t L/N  L/t N/t L/N

iQuick PRD 40r
iQuick PRD 40r 1P+N 8 40 20 – 1,5 2,5 TT és TN-S 230 – 264 350 A9L16292
iQuick PRD 40r 3P 13 40 20 2 – – TN-C és IT 230 V 230/400 350 – –  A9L16293
iQuick PRD 40r 3P+N 15 40 20 – 1,5 2,5 TT és TN-S 264 350 A9L16294
iQuick PRD 20r
iQuick PRD 20r 1P+N 8 20 5 – 1,5 1,5 TT és TN-S 230 – 264 350 A9L16295
iQuick PRD 20r 3P 13 20 5 1,5 – – TN-C és IT 230 V 230/400 350 – – A9L 16296
iQuick PRD 20r 3P+N 15 20 5 – 1,5 1,5 TT és TN-S 264 350  A9L16297
iQuick PRD 8r2 2. típus / 3. típus
iQuick PRD 8r 1P+N 8 8 2 – 1,5/1,5 1,2/1,4 TT és TN-S 230 – 264 350  A9L16298
iQuick PRD 8r 3P 13 8 2 1,2/1,4 – – TN-C és IT 230 V 230/400 350 – –  A9L16299
iQuick PRD 8r 3P+N 15 8 2 – 1,5/1,5 1,2/1,4 TT és TN-S 264 350 A9L 16300

CM: közös módú: 340 V  DM: differenciál módú: 340 V
1: Up (MCB+SPD): összes érték, amit a moduláris kismegszakító (MCB) csatlakozóblokkja és a túlfeszültség-korlátozó csatlakozóblokkja (SPD) között mérünk.
2: Uoc: kombinált hullámalak: 10 kV

Típus Készüléktípus Up betét (kV) Rendelési 
szám

C 40-350 iQuick PRD 40r 1,4  A9L16310
C 20-350 iQuick PRD 20r 1,2  A9L16311
C 8-350 iQuick PRD 8r 1,1  A9L16312
C nulla-350 minden típushoz 1,5  A9L16313

Megnevezés Rendelési 
szám

tartókészlet L = 4 blokk 1 db  PRA90053

25 mm-es csatlakozóblokk-készlet L = 1 blokk 5 db-os készlet  PRA90046

Pragma szekrénybe szereléshez 
szükséges egy tartókészlet és egy 
csatlakozóblokk-készlet

Betétek

Tartozékok
Földeléscsatlakozó-tartó

Védelem
Áramkörök védelme

iQuick PRD cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozó egybeépí-
tett leválasztó kismegszakítóval 
(2. és 3. vizsgálati osztály, „C” és „D”)
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Típus Érintkező Modulméret 18mm modulban Rendelésszám
SR Záróérintkező 0,5 16619

SR segédérintkező (csak a iQuick PF túlfeszültség-korlátozóhoz)
SR segédérintkező lehetővé teszi a iQuick PF túlfeszültség-korlátozó állapotának 
távjelzését.

Védelem
Áramkörök védelme

Resi9 iQuick PF és iQuick PF 
túlfeszültség-korlátozók
Resi9 iQuick PF és iQuick PF fixbetétes 
túlfeszültség-korlátozó egybeépített 
leválasztó kismegszakítóval 
(2. vizsgálati osztály, „C”)

Védje meg otthonát, értékeit, elektronikus berendezéseit!
A Resi9 iQuick PF és iQuick PF túlfeszültség-korlátozók atmoszferikus eredetű 
túlfeszültségek ellen nyújtanak védelmet. A kompakt kivitelű túlfeszültség-korlátozó 
egy készülékben egyesíti a túlfeszültség-korlátozót és a leválasztó megszakítót, 
élettartam vége kijelzéssel.

A túlfeszültség-korlátozóval védendő berendezések:
 b  Érzékeny készülékek: tévék, HI-FI berendezések, játékkonzolok, számítógépek, 
háztartási elektromos gépek és berendezések

 b  Közösségi  egységek: TV antennák, liftek, légkondicionálók
 b  Felügyeleti eszközök: riasztó-, tűzjelzőrendszerek

Szabványmegfelelőség
 b EN 61643-11 2 típus
 b IEC 61643-1 T2

Műszaki jellemzők
 b  Előre szerelt földelési csatlakozóval, kábelsaru val szállítva.
 b Névleges feszültség:
 v 16617: 230 V AC;
 v 16618: 230/400 V AC
 b Névleges frekvencia: 50Hz
 b Maximális folyamatos üzemi feszültség Uc= 275V
 b Maximális levezetési áram Imax (8/20)= 10 kA
 b Névleges levezetési áram In (8/20)= 5 kA
 b Megszakítóképesség 50 Hz: 6 kA
 b Feszültségvédelmi szint (túlfeszültség-korlátozó+leválasztó kismegszakító) Up = 

1,5 kV
 b A túlfeszültség-korlátozó élettartam vége elérésekor a mechanikus jelző piros 

színűre vált és a leválasztó kismegszakító kikapcsolt állapotba (OFF) áll.
 b Csatlakozás: 
 v fázis és nulla: 16 mm2 merev rézkábellel
 v föld: 16 mm2 merev rézkábellel
 b IP védettség: csatlakozásnál IP20, előlapon IP40
 b Tömeg (g):
 v A9L16617, R9L16610: 370;
 v A9L16618, R9L16710: 640
 b Működési és tárolási hőmérséklet: –5 / +40 °C.

Csatlakoztatás 
 b Fázis és nulla: 16 mm2 merev rézkábellel 
 b Föld: 16 mm2 merev rézkábellel

Rendelési számok
Típus Szélesség 18 mm-es 

osztásban
Imax
(8/20 μ sec.)

In 
(8/20 μ sec.)

Un (V AC) Up (V) Rendelési szám

Resi9 iQuick PF 10 kA 1P+N  2 10 kA 5 kA 230 275  R9L16610
Resi9 iQuick PF 10 kA 3P+N 5 10 kA 5 kA 230/400 275 R9L16710
iQuick PF 10kA 1P+N 2 10 kA 5 kA 230 275 A9L16617
iQuick PF 10kA 3P+N 5 10 kA 5 kA 230/400 275 A9L16618

csatlakozó

élettartam-vége 

jelzés

leválasztó 

kismegszakító

védőföldelés 

kábellel
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Az iPF sorozat készülékei különféle területeken használhatók:
 b Betáplálási védelem, 2. vizsgálati osztály:
 v  Az iPF65(r) készülékek a rendkívül nagykockázatú helyszíneken használhatók 
(villámcsapásnak igen kitett terület).

 v  Az iPF40(r) készülékek a nagykockázatú helyszíneken használhatók.
 v  Az iPF20 készülékeket pedig közepes kockázatú helyszínekhez ajánljuk.
 b Másodlagos védelem, 2. és 3. vizsgálati osztály:
 v  Az iPF8 készülékek a másodlagos betáplálások védelmét látják el és a betápláló 
oldalon elhelyezett túlfeszültség-korlátozóval kaszkádolva kell beépíteni. Abban 
az esetben, ha a fogyasztók a második villámvédelmi fokozattól 30 méternél tá-
volabb vannak, ezt a túlfeszültség-korlátozót kell beépíteni azok közvetlen köze-
lében.

A „r” jelöléssel ellátott iPF túlfeszültség-korlátozók rendelkeznek távjelzéssel.

1P+N

3P+N

Az iPF túlfeszültség-korlátozó a következő 
érintésvédelmi rendszerben használhatók: 
TT, TN-S, TN-C.
A 2. típusú túlfeszültség-korlátozókat 8/20 μs 
áramimpulzussal vizsgálják. A 3. típusú 
túlfeszültség-korlátozókat pedig 12/50 μs és 8/20 μs 
áramimpulzussal vizsgálják.

Védelem
Áramkörök védelme

iPF fixbetétes 
túlfeszültség-korlátozók 
(2. és 3. vizsgálati osztály, „C” és „D”)

Maximális levezetési áram (Imax) A védelem típusa

Betáplálási Másodlagos 
(2. vagy 3.)

65 kA
igen magas veszélyességi szint 
(villámcsapásnak kitett terület)

iPF65

40 kA
nagy veszélyességi szint iPF40

20 kA
közepes veszélyességi szint iPF20

 

8 kA
Másodlagos védelem: a védendő
terheléshez közel kell elhelyezni
akkor, ha az előtte lévő túlfeszültség
védelemtől több mint 10 méteres távolságra van.
  

iPF8
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Hálózat Érintésvédelmi 
rendszer

Távjelzés Túlfeszültség-
korlátozó típusa

Leválasztó 
kismegszakító típusa

1P+N 3P+N 1P 2P 3P 4P

  A9L15683    TT és TN iPF 65 1P 50 A C jelleggörbe
 A9L15684      TT és TN-S iPF65 1P+N

   A9L15584   TN iPF65 2P
     A9L15581  TN-C iPF65 3P
  A9L15685    TT és TN-S b iPF65r 3P+N

A9L 15586 TT és TN-S iPF65 3P+N
      A9L15585 TN-S b iPF65r 4P

 A9L 15686    TT és TN iPF40 1P 40 A C jelleggörbe
 A9L15687      TT és TN-S iPF40 1P+N
   A9L15587   TN iPF40 2P
     A9L15582  TN-C iPF40 3P
  A9L15690    TT és TN-S b iPF40r 3P+N
  A9L15688    TT és TN-S iPF40 3P+N
    A9L15590 TN-S b iPF40r 4P
     A9L15588 TN-S iPF40 4P

 A9L15691    TT és TN iPF20 1P 25 A C jelleggörbe
 A9L15692    TT és TN-S iPF20 1P+N
  A9L15592  TN iPF20 2P
  A9L15597 TN- C iPF20 3P

A9L 15693    TT és TN-S iPF20 3P+N
 A9L15593 TN-S iPF20 4P

 A9L15694    TT és TN iPF8 1P 20 A C jelleggörbe
 A9L15695     TT és TN-S iPF8 1P+N

 
 A9L15595

 TN iPF8 2P

   A9L15598  TN-C iPF8 3P
 A9L15696    TT és TN-S iPF8 3P+N

    A9L15596 TN-S iPF8 4P

Védelem
Áramkörök védelme

iPF fixbetétes 
túlfeszültség-korlátozók 
(2. és 3. vizsgálati osztály, „C” és „D”)



A-18

Műszaki adatok
Túlfeszültség-
korlátozó 
típusa

Pólus-
szám

Szélesség 
9 mm-es 
modulban

Maximális 
levezetési 
áram 
Imax – kA

Névleges 
levezetési 
áram 
In – kA

Feszültségvédelmi szint 
Up – kV

Névleges 
hálózati 
feszültség
Un – V

Maximális folyamatos 
üzemi feszültség 
Uc – V

Rendelési 
szám

CM DM CM DM
L/t N/t L/N  L/t N/t L/N

iPF65
iPF65 1P 1P 2 65 20 y 1,5 – – 230 340 – –  A9L15683
iPF65 1P+N 1P+N 4 65 20 – y 1,5 y 1,5 230 – 260 340  A9L15684
iPF65 2P 2P 4 65 20 y 1,5 y 1,5 – 230 340 340 –  A9L15584
iPF65 3P 3P 8 65 20 y 1,5 – – 230/400 340 – –  A9L15581
iPF65r 3P+N 3P+N 8 65 20 – y 1,5 y 1,5 230/400 – 260 340  A9L15685
iPF65 3P+N 3P+N 8 65 20 – y 1,5 y 1,5 230/400 – 260 340  A9L15586
iPF65r 4P 4P 8 65 20 y 1,5 y 1,5 – 230/400 340 340 –  A9L15585
iPF40
iPF40 1P 1P 2 40 15 y 1,5 – – 230 340 – – A9L 15686
iPF40 1P+N 1P+N 4 40 15 – y 1,5 y 1,5 230 – 260 340  A9L15687
iPF40 2P 2P 4 40 15 y 1,5 y 1,5 – 230 340 340 –  A9L15587
iPF40 3P 3P 8 40 15 y 1,5 – – 230/400 340 – –  A9L15582
iPF40r 3P+N 3P+N 8 40 15 – y 1,5 y 1,5 230/400 – 260 340 A9L 15690
iPF40 3P+N 3P+N 8 40 15 – y 1,5 y 1,5 230/400 – 260 340  A9L15688
iPF40r 4P 4P 8 40 15 y 1,5 y 1,5 – 230/400 340 340 –  A9L15590
iPF40 4P 4P 8 40 15 y 1,5 y 1,5 – 230/400 340 340 –  A9L15588
iPF20
iPF20 1P 1P 2 20 5 y 1,1 – – 230 340 – –  A9L15691
iPF20 1P+N 1P+N 4 20 5 – y 1,5 y 1,1 230 – 260 340  A9L15692
iPF20 2P 2P 4 20 5 y 1,1 y 1,1 – 230 340 340 –  A9L15592
iPF20 3P 3P 8 20 5 y 1,1 – – 230/400 340 – –  A9L15597
iPF20 3P+N 3P+N 8 20 5 – y 1,5 y 1,1 230/400 – 260 340  A9L15693
iPF20 4P 4P 8 20 5 y 1,1 y 1,1 – 230/400 340 340 –  A9L15593
iPF81 2. típus / 3. típus
iPF8 1P 1P 2 8 2,5 y 1 / y 1,1 – – 230 340 – –  A9L15694
iPF8 1P+N 1P+N 4 8 2,5 – y 1,5 / y 1,2 y 1,1 / y 1 230 – 260 340  A9L15695
iPF8 2P 2P 4 8 2,5 y 1 / y 1,1 y 1 / y 1,1 – 230 340 340 –  A9L15595
iPF8 3P 3P 8 8 2,5 y 1 / y 1,1 – – 230/400 340 – – A9L 15598
iPF8 3P+N 3P+N 8 8 2,5 – y 1,5 / y 1,2 y 1,1 / y 1 230/400 – 260 340 A9L 15696
iPF8 4P 4P 8 8 2,5 y 1 / y 1,2 y 1 / y 1,2 – 230/400 340 340 –  A9L15596

CM: közös módú: 340 V, 
DM: differenciál módú: 340 V
1: Uoc : kombinált hullámalak: 10 kV.

Műszaki adatok
Működési frekvencia 50/60 Hz
Működési feszültség 230/400 V AC
Ic állandó működési áram < 1 mA
Válaszidő < 25 ns
Élettartam-vége jelzés: 
zöld/piros mechanikus jelzővel

zöld: megfelelő működés
piros: élettartam vége

Élettartam-vége távjelzés NO, NC kontaktussal 250 V / 0,25 A
Csatlakozóterminálok típusa kengyeles sorkapocs, 2,5–35 mm²
Működési hőmérséklet -25 °C…+60 °C
Szabványmegfelelőség IEC 61643-1 T2  

és EN 61643-11 2-es típus

Védelem
Áramkörök védelme

iPF fixbetétes 
túlfeszültség-korlátozók 
(2. és 3. vizsgálati osztály, „C” és „D”)
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Típus Maximális leve-
zetési áram 
(I max)

Névleges leve-
zetési áram In 
(kA)

Feszültségvédelmi 
szint Up (kV DC)

Névleges 
üzemi 
feszültség 
Un (V DC)

Max. üzemi feszültség 
Uc (V DC)

Szélesség 
9 mm-es 
modulban

Rend. 
szám

CM DM CM DM
L+/t L-/t L+/L- L+/t L-/t L+/L-

iPRD 40r-600DC

L+ L- 40 15 1,6 1,6 2,8 600 600 600 840 6 A9L16434

iPRD 40r-1000DC

L+ L- 40 15 3,9 3,9 3,9 1000 600 600 1230 6 A9L16436

CM: közös módú 
DM: differenciál módú

Típus Készüléktípus Rendelési 
szám

C 40-460 iPRD 40r-1000DC  16684
C 40-340 iPRD 40r-600DC  16685
C nulla-340 iPRD 40r-600DC  16691

iPRD 40r-600DC iPRD 40r-1000DC

Alkalmazás
A iPRD-DC készülékeket a fotovoltaikus panelek és egyenáramú áramkörök vé-
delmére fejlesztették ki. Az épületen belül, a kapcsolószekrénybe kell beépíteni. 
Amennyiben a kapcsolószekrény az épületen kívül helyezkedik el, feltétlenül idő-
járás elleni védelemmel kell ellátni (IP védettség). A iPRD-DC cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók a meghibásodott betétek gyors cseréjét teszik lehetővé. A 
készülékek rendelkeznek a „betétet cserélni kell” távjelzéssel is.

Szabványmegfelelőség
 b IEC 61643-1 T2
 b EN 61643-11 2. típus

Betétek

Védelem
Áramkörök védelme

iPRD-DC cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók 
egyenáramú áramkörökhöz 
(2. vizsgálati osztály, „C”)
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Műszaki adatok
Működési frekvencia DC
Válaszidő < 25 ns
Csatlakozás kengyeles sorkapocs, 2,5–35 mm²
Élettartam-vége jelzés betétekkel fehér működési

piros az élettartam végén
NO/NC távjelzővel 250 V AC / 0,25 A

Működési hőmérséklet -25°C…+60°C
Tárolási hőmérséklet -40°C…+85°C
Védettség csatlakozók: IP20

homloklap: IP20
IK03

Tömeg (g) iPRD 40r-600DC: 400
iPRD 40r-1000DC: 400

generátor

inverter
generátor

inverter

Csatlakozás
A „generátor” és az „inverter” rész között lévő távolságtól függően szükség lehet két 
vagy több túlfeszültség-korlátozó beépítésére, mindkét rész védelme érdekében.

iPRD-DC cserélhető betétes 
túlfeszültség-korlátozók 
egyenáramú áramkörökhöz 
(2. vizsgálati osztály, „C”)
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iPRC, iPRI túlfeszültség-
korlátozók telekommunikációs 
hálózatokhoz

Védelem
Áramkörök védelme

Telefonhálózatok, adatátviteli vonalak és PLC-k 
adatkommunikációs vonalainak védelme villámcsapás 
okozta túlfeszültségek ellen.

Alkalmazás
Az iPRC túlfeszültség-levezetők sorba kötésével analóg telefonhálózatok, alközponti 
modemek (ADSL is) túlfeszültség elleni védelmét lehet megvalósítani.
Az iPRI túlfeszültség-korlátozók 2- és 4-vezetékes adakommunikációs hálózatok 
védelmére szolgálnak, digitális telefonhálózatok, törpefeszültséggel (iPRI 12...48 V) 
üzemeltetett készülékek, vagy számítógépes vagy adathálózatok (iPRI 6 V) 
túlfeszültség elleni védelmére alkalmasak.
A bemeneti áram nem haladhatja meg a 300 mA-t.

kimenet

bemenet

kimenet

bemenet

A9L16337 A9L16339

L1 vonal 7-8 csatlakozó L1 vonal 5-6 csatlakozó
L2 vonal 11-12 csatlakozó L2 vonal 11-12 csatlakozó
– – L’1 vonal 1-2 csatlakozó
– – L’2 vonal 7-8 csatlakozó
földelés 3 csatlakozó földelés 3-4-9-10 csatlakozó
bemenet bemeneti oldal bemenet bemeneti oldal
kiemenet védett oldal kimenet védett oldal
iPRC iPRI

Névleges feszültség (Un) < 130 V AC 48 V DC
Funkció
Analóg telefonhálózat b –
Digitális telefonhálózat – b
Automatizációs hálózat – b
Biztonsági törpefeszültségű áramkörök (12 ... 48 V) – b
xDSL-kompatibilis b

Műszaki adatok
iPRC iPRI

Rendelési szám A9L16337 A9L16339
Védett vonalak száma 2 2
Modulszélesség (18 mm modulméretben) 1 1
Tesztkategória IEC/VDE C1, C2, C3, D1, B2 C1, C2, C3, D1, B2
Maximális üzemi feszültség (Uc) 180 V DC, 130 V AC 53 V DC, 37 V AC
Feszültségvédelmi szint (Up) 300 V 70 V
Névleges levezetési áram (8/20) (In) 10 kA 10 kA
Maximális levezetési áram (8/20) (Imax) 18 kA 10 kA
Válaszidő < 500 ns ≤ 1 ns
Névleges rövididejű áram 100 A 70 A
Névleges áram (In) 450 mA (45 °C-on) 300 mA (45 °C-on)
Soros ellenállás 2,2 Ω 4,7 Ω
Kilépés módja Tárcsahang elvesztése Átvitel elvesztése
Súly (g) 25 65
Tárolási hőmérséklet –40…+85 °C –40…+85 °C
Üzemi hőmérséklet –25…+60 °C –25…+60 °C
Tárolási hőmérséklet sorkapcsoknál IP20 IP20

előlapon IP40 IP40
IK 05 05
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iPRC, iPRI 
túlfeszültségkorlátozók
telekommunikációs
hálózatokhoz (folytatás)
Bekötés

3 mm

0,8 N.m

Hajlékony: 0,2…2,5 mm2

Merev: 0,2…4 mm2

8 mm

iPRC

kimenetbemenet

iPRI

Kapcsolók

Analóg

bemenetek

kimenetbemenet

kimenetbemenet
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Koordinációs táblázat 
túlfeszültség-korlátozók és 
kismegszakítók kiválasztására

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen

Koordinációs táblázat B-1
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6 

10

15

25

36

50

8 kA 20 kA 40 kA 

Isc (kA)

Imax65 kA 

Alacsony kockázat Közepes kockázat
Magas

kockázat

Koordináció túlfeszültség-korlátozók és a hozz

2. típusvizsgálati osztály (C fokozat)

iQuick
iPRD 40r

iPF 8/ 
iPRD 8r

C60L 
20A(1)

iQuick
iPRD 20r

iQuick
iPRD 8r

iPF 8/ 
iPRD 8r

C60N 
20A(1)

iPF 8/ 
iPRD 8r

C60H 
20A(1)

iPF 20/ 
iPRD 20r

C60N 
25A(1)

iPF 20/ 
iPRD 20r

C60H 
25A(1)

NG125N(2)

40A(1)

iPF 40/ 
iPRD 40r

iPF 40/ 
iPRD 40r

C60H 
40A(1)

iPF 40/ 
iPRD 40r

C60N 
40A(1)

NG125N(2)

50A(1) 

iPF 65/ 
iPRD 65r

iPF 65/ 
iPRD 65r

C60H 
50A(1)

iPF 65/ 
iPRD 65r

C60N 
50A(1)

Nincs villámhárító

Abban az esetben, ha a védendő készülék 
30 méternél távolabb van a kapcsolószek-
rénytől, dedikált túlfeszültség-korlátozó 

használata szükséges

iPF 20/ 
iPRD 20r

C60L 
25A(1)
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6 

10

25

36

70

50

Isc (kA)

…/…

12,5 kA 25 kA Iimp IT440V

15

Maximális kockázat

Leválasztó kismegszakító nincs beépítve

Leválasztó kismegszakító beépítve a túlfeszültség-
korlátozóban

Keresse a Schneider Electric vevőszolgálatát 
(szelektivitás)

(1)  minden kismegszakító C karakterisztikával rendelkezik
(2)  NG125L az 1P és 2P típusokhoz
(3)  bevizsgálva 2. típusvizsgálati osztályra is 

(tehát 1+2. típusvizsgálati osztályú, kombinált készülék)

zájuk tartozó leválasztó kismegszakítók között

1. típusvizsgálati osztály (B fokozat)

NG125L 
80A(1)

PRF1(3)

12,5r

iPRF1 12,5r (3)

vagy iPRD1 25r

C120N
80A(1)

NG125H 
80A(1)

PRF1(3)

12,5r

NG125N 
80A(1)

PRF1(3)

12,5r

C120H or 
NG125N 

80A(1)

PRF1(3)

12,5r

NG125N 
80A (1)

iPRD1
25r

NG125H 
80A(1)

iPRD1
Master

Compact 
NSX
160B 

160A TM

Compact 
NSX 
160N
160A 

Compact 
NSX 
160F
160A 

PRF1
Master

PRF1
Master

PRF1
Master

Villámhárító van az épületen
vagy az épület 50 méteres körzetén belül

IT440V

NG125L 
80A(1)

iPRD1
Master
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Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen

Koordinációs táblázat 
túlfeszültség-korlátozók és 
kismegszakítók kiválasztására

Az alapelvek a B-2 és B-3 oldalon találhatók meg.

Schneider Electric által tesztelt kombinációk
Típusvizsgálati 
osztály

Típus Imax/
Iimp

Ik
6 kA 10 kA 15 kA 25 kA 36 kA 50 kA 70 kA 100 kA

1 PRF1 Master 35 kA(1)

NSX160F 160 A NSX160H 160 A

iPRD1 Master 25 kA(1) NG125N 80 A C kar. NG125L 80 A C kar.
iPRD1 25r NG125N 80 A C kar.
iPRF1 12,5r 12,5 kA(1)

C120H 80 A C kar.

C120H 80 A 
C kar. vagy 

NG125N 80 A 
C kar.

NG125N 80 A 
C kar. NG125L 80 A C kar.

NH 
50 A gG 

max.
olvadó 

biztosító
2 iPF65/ iPRD65r 65 kA(2)

C60N 50 A C kar. C60H 50 A 
C kar.

NG125N 
(NG125L

1P&2P) 50 A 
C kar.

NH 50 A gG max. olvadóbiztosító

iPF40/ iPRD40r 40 kA(2)

C60N 40 A C kar. C60H 40 A 
C kar.

NG125N 
(NG125L 

1P&2P) 40 A 
C kar.

22×58 40 A gG max. olvadóbiztosító

iQuick PRD 40r Leválasztó kismegszakító a túlfeszültség-
korlátozóba beépítve

Keresse a Schneider Electric 
vevőszolgálatát (szelektivitás)

iPF20/ iPRD20r 20 kA(2)

C60N 25 A C kar. C60H 25 A 
C kar.

C60L 25 A 
C kar. 22×58 25 A gG max. olvadóbiztosító

iQuick PRD20r Leválasztó kismegszakító a túlfeszültség-korlátozóba 
beépítve

Keresse a Schneider Electric 
vevőszolgálatát (szelektivitás)

iQuick PF10 10 kA(2) Integrálva 
3 iPF8/ iPRD8r 8 kA(2)

C60N 20 A C kar. C60H 20 A 
C kar.

C60L 20 A 
C kar. NG125L 20 A C kar.

iQuick PRD8r Leválasztó kismegszakító a túlfeszültség-korlátozóba 
beépítve

Keresse a Schneider Electric 
vevőszolgálatát (szelektivitás)

Ik: effektív zárlati áram a telepítés helyén.
(1) Iimp.
(2) Imax.
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Méretek
Tartalom

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen

Oldal

iPRF1 12,5r, PRF1 Master, iPRD1 Master, iPRD1 25r C-2

iPRC, iPRI, iPF, iPRD, iPRD-DC C-3

iQuick PF, iQuick PRD C-4
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iPRF1 12,5r, PRF1 Master, 
iPRD1 Master, iPRD1 25r

Méretek

iPRF1 12.5r PRF1 Master

36 72 72 7 44
64

20

45 81 84 46
,5

15
1,

5

36 7 44
74

30

1P + N 3P 3P + N

iPRD1 Master

36 72 108 144 7 44
64

20

45 90 99

1P 1P + N 3P 3P + N

iPRD1 25r

36 72 108 144 7 44
64

20
45 90 99

1P 1P + N 3P 3P + N
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Méretek iPRC, iPRI, iPF, iPRD, iPRD-DC

iPRC a iPRI

18 52
66

90 45

iPF

X

Y

18

81
,4 X

Y

36

81
,4 X

Y

72

81
,4 X

Z

 

63,3
69

81
,4

40
,7

1P 1P + N, 2P 3P, 3P + N, 4P

iPRD

X

Y

18

81
,4 X

Y

36

81
,4 X

Y

54

81
,4 X

Y

72

81
,4

X

Z
63,7
69,2

 

81
,4

40
,7

1P 1P + N, 2P 3P 3P + N, 4P

iPRD-DC

X

Z
63,7
69,2

X

Y

54

81
,4

81
,4

40
,7
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Méretek Start iQuick PF, iQuick PF, iQuick 
PRD

iQuick PF, Start iQuick PF iQuick PF, Start iQuick PF
52

35,3

40
,7

45
,3

16
,1

10
9,

8

68,3
5,6 43,8 16,2 88,4

42
,7

43
,3

16

10
6,

7

74,1
5,3 43,8 16,2

8,6
6,5

85
,324

,8
20

63,3
5,5 43,8 16,2

1P + N 3P + N

iQuick PRD

72

91
,4

10
3,

9

113,6

91
,4

10
3,

9

68,8
75,9

131,5

91
,4

10
3,

8

1P + N 3P 3P + N
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Oldal

Összefoglaló táblázat D-2
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A minden igényt kielégítő teljes 
választék

1. típusvizsgálati osztály
Pólus-
szám

Típus Rendelési szám Méret 18 mm-es 
modulban

Uc 
[V]

Up 
[kV]

Iimp 
[kA]

In 
[kA]

Védelem

3P+N iPRD1 Master  16363 8 350 1,5 25/100 N/PE 25 Kiválasztandó
3P iPRD1 Master 16362 6 350 1,5 25 25 Kiválasztandó
1P+N iPRD1 Master  16361 4 350 1,5 25/100 N/PE 25 Kiválasztandó
1P iPRD1 Master 16360 2 350 1,5 25 25 Kiválasztandó
1P PRF1 Master 16630 2 440 1,5 50 50 Kiválasztandó

2. típusvizsgálati osztály
Pólus-
szám

Típus Rendelési szám Méret 18 mm-es 
modulban

Uc 
[V]

Up 
[kV]

Imax 
[kA]

In 
[kA]

Védelem

3P+N iQuick PRD40r A9L16294 7,5 350 1,5 40 20 Beépítve
iQuick PRD20r A9L16297 7,5 350 1,5 20 5 Beépítve
iQuick PRD8r * A9L16300 7,5 350 1,5 8 2 Beépítve
iPRD65r A9L16559, A9L65601 4 260 1,5 65 20 Kiválasztandó
iPRD40r A9L16564, A9L40601 4 260 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD40 A9L16569, A9L40600 4 260 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD20r A9L16674, A9L20601 4 260 1,1 20 5 Kiválasztandó
iPRD20 A9L16574, A9L20600 4 260 1,1 20 5 Kiválasztandó
iPRD8r * A9L16679, A9L08601 4 260 1 8 2,5 Kiválasztandó
iPRD8 * A9L16579, A9L08600 4 260 1 8 2,5 Kiválasztandó
iQuick PF A9L16618 5 275 1,5 10 5 Beépítve

1P+N iQuick PRD40r A9L16292 4 350 1,5 40 20 Beépítve
iQuick PRD20r A9L16295 4 350 1,5 20 5 Beépítve
iQuick PRD8r A9L16298 4 350 1,5 8 2 Beépítve
iPRD65r A9L16557, A9L65501 2 260 1,5 65 20 Kiválasztandó
iPRD40r A9L16562, A9L40501 2 260 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD40 A9L16567, A9L40500 2 260 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD20r A9L16672, A9L20501 2 260 1,1 20 5 Kiválasztandó
iPRD20 A9L16572, A9L20500 2 260 1,1 20 5 Kiválasztandó
iPRD8r * A9L16677, A9L08501 2 260 1 8 2,5 Kiválasztandó
iPRD8 * A9L16577, A9L08500 2 260 1 8 2,5 Kiválasztandó
iQuick PF A9L16617 2 275 1,5 10 5 Beépítve

4P iPRD65r A9L16659, A9L65401 4 340 1,5 65 20 Kiválasztandó
iPRD40r IT A9L16597 4 460 1,8 40 15 Kiválasztandó
iPRD40r A9L16664, A9L40401 4 340 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD40 A9L16669, A9L40400 4 340 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD20r IT A9L16599 4 460 1,4 20 5 Kiválasztandó
iPRD20 A9L16673, A9L20400 4 340 1,1 20 5 Kiválasztandó
iPRD8r IT * A9L16678 4 460 1,1 8 2,5 Kiválasztandó
iPRD8 * A9L16680, A9L08400 4 340 1 8 2,5 Kiválasztandó

3P iPRD65r IT A9L16558 3 440 2 65 20 Kiválasztandó
iPRD65r A9L16443, A9L65301 3 340 1,5 65 20 Kiválasztandó
iPRD40r A9L16445, A9L40301 3 340 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD40 A9L16568, A9L40300 3 340 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD40r IT A9L16563 3 460 1,8 40 15 Kiválasztandó
iPRD20 A9L16447, A9L20300 3 340 1,1 20 5 Kiválasztandó
iPRD20r IT A9L16573 3 460 1,4 20 5 Kiválasztandó
iPRD8r IT * A9L16578 3 460 1,1 8 2,5 Kiválasztandó
iPRD8 * A9L16449, A9L08300 3 340 1 8 2,5 Kiválasztandó

2P iPRD65r A9L65201 2 340 1,5 65 20 Kiválasztandó
iPRD40r A9L16444, A9L40201 2 340 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD40 A9L16667, A9L40200 2 340 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD20 A9L16446, A9L20200 2 340 1,1 20 5 Kiválasztandó
iPRD8 * A9L16448, A9L08200 2 340 1 8 2,5 Kiválasztandó

1P iPRD65r IT A9L16555 1 440 2 65 20 Kiválasztandó
iPRD65r A9L16556, A9L65101 1 340 1,5 65 20 Kiválasztandó
iPRD40r A9L16561, A9L40101 1 340 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD40 A9L16566, A9L40100 1 340 1,4 40 15 Kiválasztandó
iPRD20 A9L16571, A9L20100 1 340 1,1 20 5 Kiválasztandó
iPRD8 * A9L16576, A9L08100 1 340 1 8 2,5 Kiválasztandó

Összefoglaló táblázat
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A minden igényt kielégítő, teljes 
teljes választék

Megjegyzés
* Az iQuick PRD8 és iPRD8 típusok 3. típusvizsgálati osztályú készülékek.
A iPRD típusú túlfeszültség-korlátozó készülékek cserélhető betétes típusok, így a betétek életciklus vége elérésekor könnyen és 
gyorsan cserélhetők az alapkészülék cseréje nélkül.
Az „r” betűvel jelzett típusok távjelzéssel rendelkeznek.

1+2. típusvizsgálati osztály
Pólus-
szám

Típus Rendelési 
szám

Méret 18 mm-es 
modulban

Uc 
[V]

Up 
[kV]

Iimp 
[kA]

In 
[kA]

Védelem

3P+N iPRF1 12,5r A9L16634 4 350 1,5 12,5/50 N/PE 25 Kiválasztandó
1P+N iPRF1 12,5r A9L16632 2 350 1,5 12,5/50 N/PE 25 Kiválasztandó
3P+N iPRD1 25r  16332 8 350 1,5 25/100 N/PE 25 Kiválasztandó
3P iPRD1 25r 16331 6 350 1,5 25 25 Kiválasztandó
3P iPRF1 12,5r A9L16633 4 350 1,5 12,5 25 Kiválasztandó
1P+N iPRD1 25r  16330 4 350 1,5 25/100 N/PE 25 Kiválasztandó
1P iPRD1 25r 16329 2 350 1,5 25 25 Kiválasztandó

DC típus fotovoltaikus rendszerekhez
Pólus-
szám

Típus Rendelési 
szám

Méret 18 mm-es 
modulban

Uc 
[VCC]

Up 
[kVCC]

Imax 
[kA]

In 
[kA]

Védelem

2 iPRD40r  600DC A9L16434 3 600 1,6 40 15 Nem szükséges
2 iPRD40r  1000DC A9L16436 3 1230 3,9 40 15 Nem szükséges

Védelmek telekommunikácós, mérési, szabályozási rendszerekhez és PLC-khez analóg  telefonvona-
lakhoz, modemekhez (ADSL stb.)

Típus Rendelési 
szám

Méret 18 mm-es 
modulban

Uc 
[V]

Up 
[V]

Imax 
[kA]

In 
[kA]

Védelem

iPRC A9L16337 1 180CC 130CA 300 18 10 Nem szükséges
iPRI A9L16339 1 53CC 37CA 70 10 10 Nem szükséges

Összefoglaló táblázat
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1  Atmoszférikus eredetű 
túlfeszültségek jellemzői 

1.1 Mi a túlfeszültség 

1.1.1  A túlfeszültségek különböző típusai

A túlfeszültség egy olyan feszültségimpulzus vagy feszültséghullám, amelyik a 

névleges hálózati feszültségre szuperponálódik (l. J1. ábra).

A túlfeszültségek ezen fajtái a következőkkel jellemezhetők (l. J2. ábra):

b Homlokidő (tf) μs-ban mérve;

b Meredekség (S) kA/ μs-ban mérve.

Ettől a két paramétertől függően zavarja a jel a készülékeket és okoz 

elektromágneses sugárzást. Továbbá a túlfeszültséghullám időtartamától 

(félértékideje T) függően okozhat olyan energialökést a villamos áramkörökben, 

melynek hatására tönkremehetnek a készülékek.

Négyféle túlfeszültség-típus létezik, melynek mindegyike zavarja az 

épületvillamossági berendezéseket és a fogyasztókat:

b Kapcsolási túlfeszültségek:

A villamos hálózat normál üzemi körülményeit megváltoztató hirtelen változás 

tranziens jelenség fellépését idézi elő. Ezek általában nagyfrekvenciás vagy 

csillapodó amplitúdójú oszcillációs túlfeszültségek.

Alacsony homlokmeredekségű, azaz a frekvenciája változó, néhány tucattól a 

néhány száz kiloherzig.

Kapcsolási túlfeszültség a következő esetekben keletkezik:

 – Kapcsolókészülékek, a védelmi készülékek nyitásakor (olvadóbiztosító, 

megszakító), és a vezérlőkészülékek (relék, kontaktorok stb.) nyitásakor vagy 

zárasakor; 

 – Induktív jellegű áramkörökben túlfeszültség lép fel a motorok indításakor 

és leállításakor, vagy a transzformátorok, mint például a középfeszültségű/

kisfeszültségű alállomási transzformátorok, kikapcsolásakor; 

 – Kapacitív jellegű áramkörökben túlfeszültség lép fel kondenzátortelepek hálózatra 

kapcsolásakor; 

 – Minden eszköz, amelyik tekercset, kapacitást vagy transzformátort tartalmaz, 

túlfeszültséget hoz létre a táphálózat ki- vagy bekapcsolásakor: relék, 

kontaktorok, televíziókészülékek, nyomtatók, számítógépek, villanytűzhelyek, 

szűrők stb.

b Átmeneti ipari frekvenciás túlfeszültségek:

Ezek a túlfeszültségek ugyanolyan frekvenciával rendelkeznek, mint a hálózati 

feszültség frekvenciája (50, 60 vagy 400 Hz): 

 – Túlfeszültséget okoz a szigetelt vagy impedancián keresztül földelt csillagpontú 

hálózaton fellepő fázis/test vagy fázis/föld közötti szigetelési hiba, vagy 

a nullavezető szakadása. Ha ezek bekövetkeznek, az egyfázisú fogyasztók 230 V 

helyett 400 V-ot kapnak, vagy a közepes feszültség U
S
 x e = U

S
 x 1,7; 

 – Túlfeszültség-vezeték szakadás következtében. Például: ha egy középfeszültségű 

vezeték egy kisfeszültségű vezetékre szakad; 

 – Egy nagyfeszültségű vagy középfeszültségű védőszikraköz begyújtásakor 

a védelmi készülék működésének idejéig a földpotenciál megemelkedik. Ezt 

a védelmi működést egy automatikus visszakapcsolási ciklus követi, amelyik újra 

aktivizálja a hibát, ha az maradandó.

b Elektrosztatikus feltöltődés okozta túlfeszültségek:

Száraz környezetben a villamos töltések az elektródákon felgyülemlenek, és 

igen nagy villamos teret hoznak létre. Például, ha valaki szigetelő talpú cipőben 

sétál a szőnyegen, néhány kilovoltra is feltöltődhet villamosan. Ha most ugyanaz 

a „feltöltött” személy közel sétál egy vezető anyagú szerkezethez, néhány 

amper nagyságú áram formájában igen rövid idő (néhány nanosecundum) alatt 

távoznak róla a töltések. Ha a szerkezet érzékeny elektronikát tartalmaz, például 

számítógépet, annak alkatrészei vagy áramkori paneljei tönkremehetnek. 

b Atmoszférikus eredetű túlfeszültségek.

Feszültség
Légköri túlfeszültség típusú impulzus
(időtartam 100 μs) 

(f=100 kHz-től 1 MHz-ig)

Irms

Kapcsolási túlfeszültség típusú
impulzus, csillapodó hullám

J1. ábra: Példák túlfeszültségre

U max

50 %

t
Homlokidő (tf)

Félértékidő (T) 

Feszültség 

J2. ábra: Jellegzetes túlfeszültség függvény

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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1.2  Atmoszférikus eredetű túlfeszültségek jellemzői  

Évente 2000 es 5000 közé tehető a földön keletkező viharok száma. Ezeket 

a viharokat villámlás kíséri, ami komoly veszélyt jelent mind az ember, mind pedig 

a berendezések számára. Másodpercenként 30-tól 100-ig tehető a földet érő 

villámcsapások sűrűsége. Minden évben körülbelül 3 milliárd villámcsapás éri 

a földet.

A J3. ábra mutatja a villámcsapás jellemző értékeit. Mint ahogy az látható, 

a villámcsapások 50%-ának áramerőssége meghaladja a 33 kA-t, es 5%-a 85 

kA-nél is nagyobb áramerősségű. A villámcsapás hatása jelentős, mert az energia 

igen rövid idő alatt szabadul fel.

1.3  Az elektromos készülékekre gyakorolt hatások
 b Világszerte minden évben emberek ezreit éri villámcsapás és számtalan állat 

pusztul el villámcsapás következtében. 

 b A villámcsapás mérhetetlen számú tüzet is okoz, a legtöbb farmokon keletkezik 

(épületeket lerombolva vagy porig égetve). 

 b A villámcsapás hatással van a transzformátorokra, fogyasztásmérőkre, 

háztartási készülékekre, az összes villamos és elektronikai létesítményre mind a 

lakóépületekben, mind az iparban.

 b A villámcsapás leggyakrabban a magas épületeket éri. 

 b A villámcsapások okozta károk elhárítási költsége igen magas. 

 b Igen nehéz még csak megbecsülni is a számítógépes vagy telekommunikációs 

hálózatokban okozott zavar következményeit, a PLC áramkörökben és a 

szabályozó rendszerekben okozott hibákat.

Továbbá a villámcsapás által tönkretett berendezések költségét messze meghaladja 

az az óriási összeg, amelyet a kiesett termelés, szolgáltatás következtében elmaradt 

haszon tesz ki.

J3. ábra: Az IEC Villámvédelmi bizottsága által megadott villámkisülési adatok 

A csúcsérték alatti 
bekövetkezési valószínűség P%

Az áram csúcsértéke 
I (kA)

Meredekség  S
(kA/μs)

95 7 9.1

50 33 24

5 65 65

1 140 95

0 270

Követő szikrák

t3t2t1

Vezető szikra
l

l/2

Villám-
áram

Idő

J4. ábra: villámáram példa

1  Atmoszférikus eredetű 
túlfeszültségek jellemzői 

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen

Villámcsapás számokban:
A villámlás extrém nagyszámú villamos 
energiaimpulzust hoz létre (l. J4. ábra), amely 
a következő paraméterekkel rendelkezik:
b  néhány ezer amper (és néhány ezer volt)
b  nagyfrekvencia (megközelítőleg 1 megahertz)
b  rövid lefutási idő (néhány mikroszekundumtól néhány 

miliszekundum)
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1.3.1 A villámcsapás hatása

A villámáram egy nagyfrekvenciás villamos áram. Ha jobban megvizsgáljuk 

az indukciós es túlfeszültségi hatásokat, azt tapasztaljuk, hogy ugyanazokat 

a fizikai hatásokat váltják ki, mint a vezetőben folyó hálózati frekvenciás áramok. 

A villámcsapás kétféleképpen tudja befolyásolni egy épület villamos (és/vagy 

elektronikus) rendszerét:

 b Az épületre gyakorolt közvetlen hatás (lásd J5 ábra, a);

 b Az épületre gyakorolt közvetett hatás:

 v Közvetlen villámcsapás érhet egy távvezetéket, amely egy épületet lát el villamos 

energiával (lásd J5 ábra, b). A túláram és túlfeszültség a becsapódás pontjától 

több kilométerre is kifejtheti hatásait. 

 v Villámcsapás érheti a földet egy távvezeték közvetlen közelében (lásd J5 ábra, 

c). Túlfeszültség keletkezhet a villámcsatorna elektromágneses sugárzása 

útján, amelyik úgy működik, mint egy antenna. Hatása jó néhány kilométer, 

köszönhetően a tekintélyes áramimpulzusnak.

Ebben a két utolsó esetben a veszélyes áramot és feszültséget a villamos hálózat 

közvetíti tovább.

 v Villámcsapás érheti a földet egy épület közvetlen közelében (lásd J5 ábra, d). 

A villámáram a földelési ellenálláson átfolyva jelentősen megemeli a földpotenciált. 

Ez magyarázza a villámvisszacsapás jelenséget, mely készülékek tönkremenetelét 

okozhatja, és a lépésfeszültség megnövekedését is.

A villámcsapás minden esetben drámai hatással lehet a villamos installációra és 

a terhelésekre.

A villámcsapás a zivatarfelhőkben (cumulonimbus) 
felhalmozódott villamos töltések kiegyenlítődésekor 
(kisülésekor) jön létre. A felhő és a föld kondenzátort 
alkot. A viharjelenség komoly károkat okoz. A villám 
egy nagyfrekvenciás villamos töltéskisülés, amely 
minden vezetőelemen – és különösen a vezetékeken 
és terheléseken – túlfeszültséget hoz létre.

Villamos
installáció

Villamos installáció
földpotenciálja

a

b

c

d

J5. ábra: Villámcsapás különböző hatásai

Villámcsapás ér egy védelem nélküli épületet. Villámcsapás éri a földet egy távvezeték 
közvetlen közelében.

Villámcsapás éri a földet egy épület közvetlen 
közelében.

Villamos
installáció

Villamos installáció
földpotenciálja

Villamos
installáció

Villamos installáció
földpotenciálja

Villamos
installáció

Villamos installáció
földpotenciálja

A villámáram keresztülfolyik az épület többé-

kevésbé vezető részein a föld felé, miközben 

rendkívül romboló hatást fejt ki:

 b Termikus hatás: A becsapási pont megolvadása 

és összehegedése, az átfolyó áram hőhatása 

(Joule hő), tűzgyújtás.

 b Elektrodinamikus hatás: Amikor a villámáram 

párhuzamos vezetőben halad, vonzó vagy taszító 

erőhatást vált ki a vezetők között, amely törést 

vagy mechanikai deformációt okoz (sajtolt vagy 

lapított huzal). 

 b Romboló hatás: A villám a forró levegő 

expanzióját okozza, és olyan túlnyomást 

hoz létre, amely több tíz méterre is kiterjed. 

Ez a légnyomás ablakokat törhet be, embereket 

és állatokat távolíthat el méterekkel eredeti 

helyétől. Ez a légnyomáshullám ugyanakkor 

(fülünk által transzformált) hanghullám is egyben, 

azaz mennydörgés.

A villámáram túlfeszültséget generál a villamos 

elosztóhálózatban az elektromágneses indukció 

révén. 

Ezeket a túlfeszültségeket a villamos hálózat juttatja 

el az épületen belül elhelyezett készülékekbe. 

A villámáram a már leírtaknak megfelelően 

túlfeszültséget indukál. A villámáram 

a földelési ellenálláson átfolyva jelentősen 

megemeli a földpotenciált. Ez magyarázza 

a villámvisszacsapás jelenséget, mely készülékek 

tönkremenetelét okozhatja

Az épület maga és épületen belüli szerkezetek, 
installációk teljes megsemmisülése is 
előfordulhat.

Az épületen belüli villamos installáció teljes megsemmisülése is előfordulhat

J6. ábra: Villámcsapás hatásainak következményei

1  Atmoszférikus eredetű 
túlfeszültségek jellemzői 

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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1.3.2  Különböző terjedési módok

b Közös módú
Közös módú túlfeszültség az aktív vezető és a föld között lép fel: fázis/föld 

vagy nulla/föld (J7. ábra). Ez a túlfeszültség azon eszközök számara veszélyes, 

melyeknek vasszerkezete földelt, mert nagy a szigetelés átütésének kockázata.

J7. ábra: Közös módú túlfeszültség értelmezése

J8. ábra: Differenciál módú túlfeszültség értelmezése

Ph Imd

N

Imd

Differenciál módú
túlfeszültség

Villamos
szerkezet

Ph

Imc

Imc

N

Közös módú
túlfeszültség

Villamos
szerkezet

b Differenciál módú
Differenciál módú túlfeszültség az aktív vezetők között lep fel: fázis/fázis vagy 

fázis/nulla (J8. ábra). Ezek kifejezetten veszélyesek az elektronikus berendezések, 

érzékeny számítógépek és perifériai stb. számára.

1  Atmoszférikus eredetű 
túlfeszültségek jellemzői

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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1.4  A villám hullámjellemzői 

A villámjelenség lehetőséget ad a villámáram és feszültséghullám jellemzőinek 

csoportosítására.

b 2 különböző típusú áramhullámot határoz meg az IEC szabvány:

v 10/350 μs hullám: a közvetlen villámcsapásból származó áramhullám jellemzésére 

(lásd J9 ábra);

Ezt a két villámáram hullámalakot határozza meg a szabvány a 

túlfeszültség-korlátozók és készülékek villámáram védettségének teszteléséhez. 

(MSZ EN 61643-11 szabvány) 

Az áram csúcsértéke jellemzi a villámcsapás intenzitását.

b A villámcsapás okozta túlfeszültségeket pedig egy 1,2/50 μs feszültség 

hullámalak jellemzi (lásd J11 ábra). 

Ezt a hullámalakot határozza meg a szabvány a készülékek atmoszférikus eredetű 

(impulzus feszültség az IEC 61000-4-5 szabvány szerint) túlfeszültség-állóság 

ellenőrzéséhez).

1  Atmoszférikus eredetű 
túlfeszültségek jellemzői 

350

10

Max.
100 %

I

50 %

t
(μs)

20

8

Max.
100 %

I

50 %

t
(μs)

v 8/20 μs hullám: a közvetett villámcsapásból származó áramhullám jellemzésére 

(lásd J10. ábra).

J10. ábra: 8/20 μs lökőáram hullámalakja

Max.
100 %

50 %

1.2
50

t

V

(μs)

J11. ábra: 1,2/50 μs lökőfeszültség hullámalakja

J9. ábra: 10/350 μs lökőáram hullámalakja

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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2  A villámvédelem elmélete

2.1  Általános szabályok

2.1.1  Villámcsapás kockázatainak megelőzése

Berendezések villámcsapás elleni védelmének alapelve az, hogy megakadályozzuk 

a zavaró energiák érzékeny készülékekbe jutását. Ennek eléréséhez szükséges:

 b a villámáramok felfogása és föld felé történő elvezetése a lehető legrövidebb úton 

(az érzékeny készülékek megközelítése nélkül)

 b az installáció ekvipotenciális kialakítása

Ez az ekvipotenciális kialakítás vezető összekötőkkel történik, amelyeket 

túlfeszültség-védelmi eszközök vagy szikraközök egészítenek ki

 b az indukált és közvetett hatások minimalizálása túlfeszültség-korlátozók (SPD-k) 

és/vagy szűrők installálásával.

A túlfeszültség-védelmi eszközöknek két fő típusa van, amelyek korlátozzak vagy 

„elnyomjak” a túlfeszültséget: ezek az épületvédelmi rendszer (ún. elsődleges 

védelmi eszközök az épületen kívül) és a villamos installáció védelmi rendszer 

(másodlagos védelmi eszközök az épületen belül).

2.2  Elsődleges védelmi eszközök (létesítmények 
védelme villámcsapással szemben)

Az elsődleges védelmi eszközök feladata megvédeni a létesítményeket a közvetlen 

villámcsapástól. Kijelölik a becsapás helyét, úgymond „felfogják a villámot” és 

áramát levezetik a földbe. A védelem egy, a védett berendezések fölé emelkedő 

villámhárító szerkezet védett terén alapul.

Ugyanúgy alkalmazható bármely „csúcshatást” kiváltó oszlop, épület vagy nagyon 

magas fémszerkezet.

A rendszer tartozékai:

 b villámhárító: villámvédelmi rendszer

 b levezető fémszerkezet, amely a villámáramot levezeti a föld felé

 b földelés

 b bontható kötés a fémes részek és a földelés között (ekvipotenciális kötés)

Ha potenciálkülönbség áll fenn a földeléssel érintkező fémes vezetők és a 

villámáram levezető között, amikor villámáram folyik a villámáram levezetőben, 

akkor romboló átívelések keletkezhetnek.

2.2.1  A villámvédelmi rendszer három fajtája

Három fajta épületvédelem létezik:

b Egyszerű villámhárító, amely a legismertebb es legrégibb villámvédelmi 
eszköz
A villámhárító felfogó egy csúcsban végződő rúd az épület tetején. Egy vagy több 

levezetőn keresztül földelt (leginkább rézvezetők). (l. J12. ábra).

Épületek villámhatásainak védelmi rendszere 
a következőket kell tartalmaznia:
b  Épületek védelme közvetlen villámcsapás ellen; 
b  Villamos berendezések védelme közvetlen vagy 

közvetett villámcsapás ellen.

J12. ábra: Egyszerű villámhárító

Levezető

Bontható
kötés

Földelés

Egyszerű
villámhárító

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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2.2.2 Épületvédelmi rendszer következményei a villamos 
installációra

Az épületvédelmi rendszerek által levezetett villámáramok 50%-a visszafolyik 

a villamos installáció földelési hálózatán keresztül (l. J15. ábra): a levezető 

megemelkedett potenciálja gyakran meghaladja a különböző hálózatok 

vezetékeinek szigetelésállósági kapacitását (kisfeszültségű rendszer, 

telekommunikáció, videókábelek stb.). Továbbá a föld felé elfolyó villámáram 

túlfeszültségeket indukál a villamos installációban.

Villamos 
installáció

Villamos installáció
földpotenciálja

I
i

J15. ábra: Közvetlen villámcsapás áram visszafolyása

2  A villámvédelem elmélete

b Feszített vezető
Ezeket a vezetőket a védett szerkezet felett feszítik ki. Csak speciális esetekben 

alkalmazzak, mint: rakétakilövő állványok, egyéb katonai alkalmazások és 

nagyfeszültségű távvezetékek felett elhelyezett villámvédő vezetők (l. J13. ábra).

b A rácsos ketrec (Faraday kalitka)
Ezt az elvet csak a nagyon érzékeny eszközöket tartalmazó épületeken 

alkalmazzák. Az épületen kívül, függőlegesen lefutó szalagok szimmetrikusan 

elrendezett sokaságából áll (l. J14. ábra).

Ezt a fajta villámvédelmi rendszert rendkívül robbanásveszélyes épületek és nagyon 

érzékeny installációk védelmére alkalmazzák (személyi számítógép vagy integrált 

áramkörgyártás).

J13. ábra. ábra: Feszített vezető

h

d > 0,1 h
Fémoszlop

Földelőkeret

Ónozott rézszalag 25 mm2

J14. ábra: Rácsos ketrec (Faraday kalitka)

Mivel az épületvédelmi rendszer nem védi meg 
a villamos installációt, ezért kötelező a villamos 
installációs védelmi rendszer kiépítése.

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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SPD
SPD

If L>30m
Földalatti KÖF
betáplálás

KÖF betáplálás

J16. ábra: Példa nagy kiterjedésű villamos installáció védelmére 

2.3  Másodlagos védelmi eszközök 
(épületvillamossági berendezések belső védelme 
villámcsapással szemben)

Ezek az eszközök kezelik mind a légköri, mind a kapcsolási vagy ipari frekvenciás 

túlfeszültségeket. 

A rendszer tartozékai:

 b egy vagy több túlfeszültség-korlátozó (SPD) az épület konfigurációjától függően

 b ekvipotenciális kötés: ez vezetőrészek részek fémes összeköttetése.

2.3.1  Megvalósítás 

Egy épület villamos és elektronikus rendszere védelmének folyamata a következő. 

Információgyűjtés
 b minden érzékeny terhelés és helyszín felderítése az épületben

 b a villamos és elektronikus rendszerek felderítése és azok belépési pontjai az 

épületbe

 b ellenőrizzük, hogy az épület vagy egy közeli létesítmény rendelkezik-e villámhárító 

rendszerrel

 b az épületre vonatkozó helyi előírások figyelembevétele

 b a villámcsapás kockázatának felmérése a helyi viszonyoknak, betáplálás 

módjának, a villámlás sűrűségének megfelelően.

A megoldás bevezetése
 b Fémes vezetők összekötése hálózatba – potenciálkiegyenlítés

 b Túlfeszültség-korlátozók (SPD) telepítése a betáp kapcsolószekrényben

 b Túlfeszültség-korlátozók (SPD) telepítése az érzékeny készülékek közelében 

található alelosztó szekrényben (l. J16. ábra).

If L>30m
Földalatti KÖF
betáplálás SPD

SPD

SPD

SPD
SPD

KÖF betáplálás

2  A villámvédelem elméleteTúlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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2.4  Túlfeszültség-korlátozó (SPD)

A túlfeszültség-korlátozó készülék (SPD) a villamosenergia-elosztási védelmi 

rendszer része. 

Ezt a készüléket párhuzamosan kötjük a védendő készülék betáplálási pontjára 

(l. J17. ábra). A villamos betáplálás minden szintjén alkalmazható. 

Ez a legszélesebb körben alkalmazott és leghatásosabb túlfeszültség-védelem.

Elv
A túlfeszültség-korlátozó olyan eszköz, amelyik a bejövő nagy tranziens 

túlfeszültséget lehatárolja oly módon, hogy levezeti áramát a földbe, és közben 

a rajta keletkező túlfeszültség értéket korlátozza oly mértékre, amellyel az 

épületvillamossági berendezéseket és készülékeket megóvja.

A túlfeszültség-korlátozó számos nem lineáris elemet tartalmaz, például egyes 

túlfeszültség-korlátozók varisztorokból épülnek fel.

A túlfeszültség-korlátozó kiküszöböli a túlfeszültségeket:
 b A közös módút: az aktív vezetők (fázisvezetők, nullavezető) és a föld között fellépőt.

 b A differenciál módút: az aktív vezetők között fellépőt.

Ha a túlfeszültség meghaladja az Uc küszöbszintet, a túlfeszültség-korlátozó – 

típustól függően különböző módon – levezeti az energiát a földbe. Differenciál mód 

esetén a túlfeszültség energiája egy másik aktív vezető elemre van irányítva. Közös 

mód esetén közvetlenül a földbe vezeti az energiát.

A túlfeszültség-korlátozó belső termikus védelemmel rendelkezik, amelyik véd az 

élettartam végén fellepő teljes kiégés ellen. Fokozatosan, a normál üzemet jelentő 

számos túlfeszültség kiállása után, a túlfeszültség-korlátozó vezetővé degradálódik. 

Egy kijelző jelzi a felhasználó részére a közeledő élettartam végét. Néhány típusnál ez 

a jelzés távolra továbbítható. A rövidzárlat-védelmet, azaz a vezetőképes (tönkrement) 

túlfeszültség-korlátozó leválasztását, külső túláramvédelmi eszköz (megszakító, 

olvadóbiztosító) biztosítja, ha a leválasztás egy másodpercen belül megtörténik 

b 1. vizsgálati osztály
Megfelelnek a névleges levezetési áram (In), 10/350 μs feszültségimpulzus és 

áramimpulzus (Iimp) igénybevételnek. Alkalmazása kötelező, ha rácsos ketrec vagy 

villámhárító van felszerelve az épületre.

Megvédi a villamos installációt a közvetlen villámcsapás következményeitől. Képes 

levezetni a villámlásból származó  visszafolyó áramot.

b 2. vizsgálati osztály 
Megfelelnek a névleges levezetési áram (In), 8/20 μs feszültségimpulzus és a teljes 

levezetési áram (Imax) igénybevételnek. Ez a legfőbb védelme minden kisfeszültségű 

villamos installációnak. A kapcsolószekrényekben elhelyezve megakadályozza a 

túlfeszültségek szétterjedését a villamos hálózatban és megvédi a terheléseket.

b 3. vizsgálati osztály 
Megfelelnek a kombinált hullámalak (1,2/50 μs; 8/20 μs) igénybevételnek. Ennek 

a készüléknek a legkisebb a levezető-képessége, ezért csak és kizárólag a II. 

vizsgálati osztályú készülékkel együtt alkalmazható. A védendő érzékeny készülék 

közvetlen közelébe kell installálni.

Betáp megszakító

SPDVillámáram

Érzékeny terhelések

J17. ábra: Párhuzamos védelmi rendszer elve

A túlfeszültség-
korlátozókat (SPD) 
villamos betáplálási 
hálózatok, telefon és 
telekommunikációs 
hálózatok, valamint 
automatikus vezérlő 
buszrendszerek 
védelmére használják.

2  A villámvédelem elméleteTúlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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2.4.1 Az MSZ EN 61643-11 szabványnak megfelelő 
túlfeszültség-korlátozó adatok 

Az MSZ EN 61643-11 szabvány meghatározza a kisfeszültségű 

villamosenergia-elosztási rendszerbe kötött megfelelő túlfeszültség-korlátozók 

jellemzőit és tesztértékeit (l. J19. ábra). 

b Közös jellemzők
v Uc: Maximális folyamatos üzemi feszültség

Ez egy maximális valódi effektív értékű váltakozófeszültség vagy egyenfeszültség, amely 

a túlfeszültség-korlátozót bekapcsolja, azaz működésbe lépteti. Ezt az értéket a hálózat 

érintésvédelmi rendszerének és névleges feszültségszintjének megfelelően választjuk ki.

v  Up: feszültségvédelmi szint (In értékén)

Ez az a paraméter, amely jellemző a túlfeszültség-korlátozó működésére, azaz 

ekkorára korlátozza a feszültséget a kapcsain, és a felhasználó ezt az érteket 

kell, hogy figyelembe vegye a készülék kiválasztásakor. Ezt a feszültséget éri 

el, amikor a  készüléken az In értéknek megfelelő áram folyik át. A kiválasztott 

feszültségvédelmi szintnek alacsonyabbnak kell lennie, mint a terhelés 

túlfeszültség-állósági kapacitása (lásd 3.2 szakasz). Villámcsapáskor az SPD 

kapcsain mérhető túlfeszültség érték többnyire alacsonyabb, mint az Up értek. 

v In: névleges levezetési áram  

Ez egy 8/20 μs lökőhullám csúcsértéke, amelyik keresztülfolyik 

a túlfeszültség-korlátozón és képes 15 alkalommal levezetni. Alkalmas 

a túlfeszültség-korlátozók osztályozására a II. vizsgálati osztály szerint, és 

előfeltétele az I. es II. osztályú vizsgálatoknak.

ide még ez a szöveg beszúrva:

v U
n
:  névleges hálózati feszültség. 

Ez az a feszültség, amelyet hivatkozási feszültségértékként a hálózatokra 

megadnak, például 400/230 V a kisfeszültségű háromfázisú hálózatokra. Általános 

alkalmazásban a fázis és a nullavezető között Uo-lal jelölt. Ez az Uo érték szükséges 

például Uc megválasztásánál.

v I
c
: szivárgó áram vagy állandó üzemi áram. Ez az az áram, ami a 

túlfeszültség-korlátozón akkor folyik, ha a saját állandó üzemi próbafeszültségének 

megfelelő feszültségről tápláljuk (Uc), bármely vizsgálati esetben. Az Ic a 

túlfeszültség-korlátozóban, az összes védelmi egységen és az összes benne 

kialakított párhuzamos áramkörön átfolyó áram összegének megfelelő áram.

b 1. vizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó
v Iimp: áramimpulzus

Ez egy 10/350 μs lökőhullám csúcsértéke, amelyik keresztülfolyik a túlfeszült-

ség-korlátozón és képes 5 alkalommal levezetni. 1. vizsgálatnál alkalmazzák.

v Ifi: zárlati áram megszakítóképesség 

Kizárólag szikraköz technológiánál alkalmazzák.

Ez az az áram (50 Hz), amit a túlfeszültség-korlátozó képes megszakítani az átívelés 

után. Ennek az áram értéknek mindig nagyobbnak kell lennie, mint a független 

zárlati áramérték az installáció ezen pontjában.

b 2. vizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó
v Imax: maximális levezetési áram

Egy 8/20 μs lökőhullám csúcsértéke, amelyet képes a túlfeszültség-korlátozó 

egyszer levezetni. 

b 3. vizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó
v Uoc: feszültség nyitott áramkör eseten, amelyet 3. vizsgálati osztályú 

túlfeszültség-korlátozó tesztelése során alkalmaznak.

Közvetlen villámcsapás Közvetett villámcsapás
MSZ-EN 61643-1 I vizsgálati osztály II vizsgálati osztály III vizsgálati osztály
MSZ-EN 61643-11/2007 1 vizsgálati osztály: T1 2 vizsgálati osztály: T2 3 vizsgálati osztály: T3

MSZ-EN 61643-11 1 vizsgálati osztály 2 vizsgálati osztály 3 vizsgálati osztály
Korábbi VDE 0675v B C D
Teszt hullám típusa 10/350 8/20 1.2/50 + 8/20

1 megjegyzés: létezik T1  + T2  SPD (vagy 1 vizsgálati osztály + 2 vizsgálati osztály), amely a közvetlen és közvetett villámcsapás védelem kombinációja.

2 megjegyzés: néhány T2  készülék tekinthető T3  készüléknek .

J18. ábra: Túlfeszültség-korlátozók (SPD-k) definíciója

In Imax< 1 mA
I

U

Up

Uc

J19. ábra: Varisztoros túlfeszültség-korlátozó 

feszültség/áram diagramja 

A zöld részben található 

a túlfeszültség-korlátozó 

garantált működési 

területe

b Túlfeszültség-korlátozók (SPD-k) definíciója

2  A villámvédelem elméleteTúlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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2.4.2 Főbb alkalmazások

b Kisfeszültségű túlfeszültség-korlátozó

A kisfeszültségű túlfeszültség-korlátozó moduláris kialakítású, hogy könnyedén 

lehessen kisfeszültségű kapcsolószekrényekben elhelyezni. 

Léteznek túlfeszültség-korlátozók dugaszoló aljzatban történő elhelyezésre, de 

ezeknek alacsony a levezető képességük.

b Túlfeszültség-korlátozó kommunikációs hálózatokhoz

Ezek a készülékek telekommunikációs hálózatoknak és automatikus vezérlő 

hálózatoknak nyújtanak védelmet túlfeszültségek ellen, jöjjön az külső helyszínről 

(villám) vagy belülről a táphálózat felől (felharmonikussal szennyezett berendezés, 

nagyfrekvenciás kapcsolások stb.).

Ezek a készülékek RJ11, RJ45, … csatlakozókban találhatóak, vagy az érzékeny 

terhelésekben vannak integrálva.

2  A villámvédelem elméleteTúlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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3  A villamosinstalláció-védelmi 
rendszer tervezése

3.1  Tervezési szabályok

A villamosenergia-elosztási rendszer főbb jellemzői segítenek definiálni 

a villámvédelmi rendszert és a villamos installációt védő túlfeszültség-korlátozók 

kiválasztását:

b Túlfeszültség-korlátozó

v túlfeszültség-korlátozók mennyisége 

v túlfeszültség-korlátozók típusa

v túlfeszültség-korlátozók terhelése, hogy meghatározhassuk a maximális levezető 

képességet (Imax).

b zárlatvédelmi leválasztó készülék

v maximális levezető képessége (Imax)

v Isc zárlati áram az installáció adott pontján.

A J20. ábrán látható egy logikai diagram a védelmi rendszer kiválasztásához.

Isc 
az installáció pontjában?

Van villámhárító 
az épületen vagy 
50 méteres körzetben?

Kockázat szintje?

2 típus 
- II. osztály

Túlfeszültség-korlátozó 
készülék (SPD)

Zárlatvédelmi 
leválasztó készülék (SCPD)

Nincs Van

Alacsony
20 kA

Közepes
40 kA

Magas
65 kA

Imax

25 kA12,5 kA
minimum.

Iimp

Kockázat szintje?

1 típus - I. osztály 
+ 2 típus - II. osztály

vagy
1+2 típus - I.+II. osztály

SPD

J20. ábra: látható logikai diagram bemutatja a tervezési szabályokat

A túlfeszültség-korlátozó készülék kiválasztásához a további jellemzőket a villamos 

installáció adja.

 b a túlfeszültség-korlátozó pólusainak száma

 b feszültségvédelmi szint

 b maximális folyamatos üzemi feszültség

Ez a 3. fejezet részletesen tárgyalja a védelmi rendszer kiválasztásának kritériumait, 

a villamos installáció jellemzői, a védendő berendezés, valamint a környezet 

figyelembevételével.

Az épületekben lévő villamos installáció védelmére 
egyszerű szabályok segítenek a 
b túlfeszültség-korlátozók
b védelmi rendszer
kiválasztásában.

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen



D-18

 b 3.2  A védelmi rendszer elemei

 b 3.2.1  A túlfeszültség-korlátozó típusa és elhelyezése 
 b A túlfeszültség-korlátozót mindig a villamos installáció betáplálásához kell 

elhelyezni, függetlenül attól, hogy a létesítményben van-e villámhárító. Ha 

a létesítményt felszerelték elsődleges villámvédelmi eszközzel, pl. villámhárítóval 

(MSZ-EN 62305 szabvány értelmében), akkor 1. típusvizsgálati osztályú 

túlfeszültség-korlátózó használata elkerülhetetlen. 

 b A villamos installáció betáplálásánál elhelyezett túlfeszültség-korlátozó készülékre 

vonatkozóan az MSZ HD 60364 szabvány lefektet minimum követelményeket: 

 b b Névleges levezetési áram  In = 5 kA (8/20) μs;

 b b Feszültségvédelmi szint  Up (In értéken) < 2,5 kV. 
 b A további elhelyezendő túlfeszültség-korlátózók számát meghatározza:

 b a létesítmény mérete és az installációs vezeték-összekötések bonyolultsága. Nagy 

létesítmények esetében minden alelosztó berendezés betáplálásánál érdemes 

elhelyezni egy túlfeszültség-korlátozó készüléket.

 b a védendő érzékeny fogyasztó távolsága a betáplálási pontnál elhelyezett 

túlfeszültség-korlátozótól. Ha a fogyasztó és az előző túlfeszültség-korlátozó 

készülék közötti távolság meghaladja a 30 méteres távolságot, akkor egy 

finomvédelem elhelyezése szükséges, az érzékeny fogyasztó közvetlen közelében.

 b a robbanásveszély. Rendkívül robbanásveszélyes létesítményben a betáplálásnál 

elhelyezett túlfeszültség-korlátozó nem képes biztosítani a nagyértékű villámáram 

elvezetését és megfelelő feszültségvédelmi szint elérését. 1. típusvizsgálati 

osztályú túlfeszültség-korlátozót általában 2. típusvizsgálati osztályú 

túlfeszültség-korlátozó követ. 

 b A J21 ábra bemutatja a fentebb leírt követelmények alapján a 

túlfeszültség-korlátozó készülékek típusát és mennyiségét.

J21. ábra: túlfeszültség-korlátozó készülék létesítésének 4 esete 

Megjegyzés: Az 1 típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó a villamos elosztó berendezés földvezetőjére van csatlakoztatva a villámvédelmi rendszer első elemeként.

A túlfeszültség-korlátozót mindig a villamos installáció 
betáplálásához kell elhelyezni.

DD

Van villámhárító az épületen vagy 
annak 50 méteres körzetében?

Nincs Van

Betáp megszakító

2. típusvizsgálati osztályú
túlfeszültség-korlátozó
3. típusvizsgálati osztályú

túlfeszültség-korlátozó

1 db 2/3. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó az érzékeny 
fogyasztó közvetlen közelében az elosztószekrényben

Betáp megszakító

1+2. típusvizsgálati osztályú
túlfeszültség-korlátozó

3. típusvizsgálati osztályú
túlfeszültség-korlátozó

1 db 1. típusvizsgálati osztályú és 1db 2 típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-

1 db 2/3. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó az érzékeny 
fogyasztó közvetlen közelében az elosztószekrényben

Betápmegszakító

1+2. típusvizsgálati
osztályú túlfeszültség-
korlátozó

1 db 1. típusvizsgálati osztályú és 1db 2. típusvizsgálati osztályú 
túlfeszültség-korlátozó (vagy 1 db 1+2. típusvizsgálati osztályú) 

Betápmegszakító

D < 30 m

D > 30 m

Tá
vo

ls
ág

 (D
), 

am
i a

z 
ér

zé
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ny
 fo

gy
as

zt
ó

DD

2. típusvizsgálati
osztályú túlfeszültség-
korlátozó

3  A villamosinstalláció-védelmi 
rendszer tervezése

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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 b 3.2.2  A védelem elosztott szintjei

 b A túlfeszültség-védelem szintjei lehetővé teszik az energia elosztását több 

túlfeszültség-korlátozó készülék között, mint azt a J22 ábra mutatja. 

A 3 túlfeszültség-korlátozó készüléktípus:

 b 1. típusvizsgálati osztályú készülék: ha az épületet felszerelték elsődleges 

villámvédelmi eszközzel, akkor a betáplálásnál elhelyezett villámvédelmi készülék 

nagyon nagy mennyiségű energiát vezet el;

 b 2. típusvizsgálati osztályú készülék: túlfeszültségek korlátozása

 b 3. típusvizsgálati osztályú készülék: finomvédelem, ha szükséges az érzékeny 

készülékek védelme érdekében, azok közvetlen közelében

1. típusvizsgálati
osztályú készülék

(betápvédelem)
(betápvédelem)

2. típusvizsgálati
osztályú készülék

3. típusvizsgálati
osztályú készülék

Érzékeny 
készülékek

J22. ábra: Finomvédelmi architektúra

Megjegyzés: Az 1. és 2. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó megtalálható kombinált 

változatban is.

N L1 L3L2

J23. ábra: A iPRD1 25r túlfeszültség-korlátozó kielégíti az 1. típusvizsgálati és 2. típusvizsgálati funkciót egyben.

iPRD1 25 r iPRD1 25 r

3  A villamos installációs 
védelmi rendszer tervezése

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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A legtöbbször alkalmazott Uc értékek az érintésvdelmi rendszer függvényében: 

TT, TN:  260, 320, 340, 350 V

IT:  440, 460 V

3.3.2  Feszültségvédelmi szint Up (In névleges áramértéken)

MSZ HD 60364 szabvány 443-4 szakasza a „Készülékek kiválasztása 

épületvillamossági berendezésekhez.” segít a túlfeszültség-korlátozó – a védendő 

terhelések villamos szilárdságától függő – védelmi szintjét (Up) kiválasztani. A 

védelmi készülék névleges maradékfeszültsége nem haladhatja meg a szerkezetekre 

előirt névleges II. lökőfeszültség-állósági osztályt (normál lökőfeszültségnek kitett 

szerkezet) (l. J25. ábra).

Túlfeszültség-korlátozó Az elosztóhálózat rendszerkonfi gurációja 
TT TN-C TN-S IT elosztott 

nullavezetővel 
IT elosztott 

nullavezető nélkül
fázisvezető és nullavezető között 1.1 Uo NA 1.1 Uo 1.1 Uo NA
bármelyik fázisvezető és PE 
vezető között

1.1 Uo NA 1.1 Uo 3Uo Vo

nullavezető és PE vezető között Uo NA Uo Uo NA
bármelyik fázisvezető és PEN 
vezető között

NA 1.1 Uo NA NA NA

NA: nem használható

1. megjegyzés: U
0
 kisfeszültségű fázisfeszültség (fázisvezető és nullavezető közötti feszültség), 

V
0
 kisfeszültségű vonali feszültség (fázisvezető és fázisvezető közötti feszültség)

2. megjegyzés: ez a táblázat az MSZ EN 61643-1 szabvány 1. módosított változata alapján 

készült.

J24. ábra: Túlfeszültség-korlátozó előírt minimum Uc értékei az érintésvédelmi rendszer 

függvényében (az MSZ HD 60364-5-53 szabvány 53C táblázata alapján).

(1) IEC 60038 szabvány szerint.

(2) Kanadában és az USA-ban a földhöz képest 300 V-ot meghaladó feszültség esetén a 

lökőfeszültség-állósági feszültség a közvetlen felette lévő feszültség szerint alkalmazandó.

(3) Ezen lökőfeszültség-állósági feszültség a fázisvezető és a PE vezető között alkalmazandó.

J25. ábra: Készülékek kiválasztása épületvillamossági berendezésekhez az 

MSZ HD 60364-4-443-4 szabvány szerint.

3.3  Túlfeszültség-korlátozók közös jellemzői 
a beépítés jellegétől függően  

3.3.1  Uc maximális üzemi feszültség

Az érintésvédelmi rendszertől függően a túlfeszültség-korlátozó Uc maximális üzemi 

feszültsége egyenlő vagy magasabb kell legyen a J24 ábrán látható táblázatban 

felsorolt értékeknél.

A leggyakrabban használt Uc értékek az érintésvédelmi rendszer függvényében.

Berendezés névle-
ges feszültsége(1) V

Szerkezet előírt névleges lökőfeszültség-állósága kV

Háromfázisú 

hálózat 

Közép-

pontos 

hálózat

Betáplálás villamos 

szerkezetei 

IV-es  lökőfeszült-

ség-állósági osztály

Elosztó és vég-

áramkörök villamos 

szerkezetei

III-as lökőfeszült-

ség-állósági osztály

Fogyasztói ké-

szülékek 

II-es lökőfeszült-

ség-állósági 

osztály

Speciálisan 

védett 

I-es lökő-

feszültség-ál-

lósági osztály

120-240 4 2.5 1.5 0.8

230/400(2)

277/480(2)

- 6 4 2,5 1,5

400/690 - 8 6 4 2,5

1000 - Rendszerüzemeltető által javasolt érték
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 b A készülékek I. túlfeszültség-védelmi 

kategóriája csak olyan, épületekben rögzített 

installációkban használható, ahol a tranziens 

túlfeszültségek előírt szintre korlátozására 

szolgáló védelem a készülékeken kívül 

kerül elhelyezésre. Példa a készülékekre: 

elektronikus készülékek, számítógépek, 

szórakoztatóelektronika stb.

 b A készülékek II. túlfeszültség-védelmi 

kategóriája csak olyan rögzített villamos 

installációk csatlakoztatásakor használható, 

ahol az áramot felhasználó készülékek 

megfelelő elérhetőségét biztosítani kell. Példa 

a készülékekre: háztartási villamos eszközök és 

hasonló terhelések.

 b A készülékek III. túlfeszültség-védelmi 

kategóriája csak rögzített villamos installációk 

terhelésoldali, illetve a betáplálást végző 

főelosztó berendezés esetén használható. 

Példa a készülékekre: elosztóberendezések, 

megszakítók, vezetékezési rendszerek 

(kábelek, gyűjtősínek, kötődobozok, kapcsolók, 

csatlakozóaljzatok) rögzített installációkban és 

ipari felhasználású készülékek, mint például a 

rögzített installációhoz állandóan csatlakoztatott 

rögzített motorok.

 b A készülékek IV. túlfeszültség-védelmi 

kategóriája az installáció betáplálásánál 

használható, például a villamos 

főelosztó berendezés hálózatoldalán. 

Példa a készülékekre: villamos 

mérőkészülékek, elsődleges és másodlagos 

túlfeszültség-védelemi készülékek, 

túláramvédelmek.

J26. ábra: Készülékek túlfeszültség-védelmi kategóriája

Az „installált” Up teljesítményt össze kell hasonlítani a terhelés lökőfeszültség-

állósági kapacitásával.

A túlfeszültség-korlátozó megfelelő Up feszültségvédelmi szinttel rendelkezik, 

amely értéket a gyártó az installációtól függetlenül állapította meg és tesztelte 

le. A gyakorlatban érdemes a túlfeszültség-korlátozó Up teljesítményét úgy 

meghatározni, hogy kellő biztonsági rés maradjon a túlfeszültség-korlátozó 

telepítéséből adódó túlfeszültségek kezelésére (lásd J27. ábra).

J27. ábra: „Installált” Up

= Up + U1 + U2Up Installált Up
terhelés

U1

U2

Az installált Up feszültségvédelmi szint, amely érzékeny készülékeket véd 230/400 

villamos installációkban, általában 2,5kV (II. túlfeszültség-védelmi kategória, 

lásd J28. ábra).

Megjegyzés: 

Ha az előírt feszültségvédelmi szint nem érhető el az 

installált túlfeszültség-korlátozó bekötésének végpontjáig, 

vagy a védendő érzékeny készülékek távol helyezkednek el 

(lásd 3.2.1 szakasz), akkor további túlfeszültség-korlátozó 

installálására van szükség a megfelelő védelmi szint 

eléréséhez.
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3.3.3  Pólusok száma 

b Az érintésvédelmi rendszertől függően közös módú vagy differenciál módú 

védelem beszerelésére van szükség.

J28. ábra: Az érintésvédelmi rendszertől függő védelem

TT TN-C TN-S IT
Fázisvezető- nulla vezető (differenciál módú) ajánlott1 - ajánlott nem hatásos

Fázisvezető-föld vezető (PE vagy PEN) 

(közös módú)

igen igen igen igen

Nulla vezető-föld vezető (PE) (közös módú) igen - igen igen 2

Megjegyzés: 
 b Közös módú túlfeszültség 

Alapvető védelemi forma, bármilyen érintésvédelmi rendszer esetében. Közös módú 

túlfeszültség az aktív vezető és a föld között lép fel: fázis/föld vagy nulla/ föld.

Ez a túlfeszültség azon eszközök számára veszélyes, melyeknek vázszerkezete 

földelt, mert nagy a szigetelés átütésének kockázata.

 b Differenciál módú túlfeszültség  

TT és TN-S érintésvédelmi rendszer esetében a nullavezető földelése aszimmetriát 

okoz a földimpedancia miatt, amely differenciál módú feszültség megjelenését 

okozza, még akkor is, ha a villámcsapás közös módú túlfeszültséget indukál.  

Differenciál módú túlfeszültség az aktív vezetők között lép fel: fázis/fázis vagy 

fázis/nulla. Ezek kifejezetten veszélyesek az elektronikus berendezések, érzékeny 

számítógépek és perifériai stb. számára.

2P, 3P és 4P túlfeszültség-korlátozók (lásd J29. ábra)
 b A készülékek alkalmasak TT és TN-S rendszerek védelmére.

 b Kizárólag közös módú túlfeszültségek esetén nyújtanak védelmet.

J29. ábra: 2P, 3P, 4P SPDs

1P + N, 3P + N túlfeszültség-korlátozók  (lásd J30. ábra)
 b A készülékek alkalmasak TT és TN-S rendszerek védelmére.

 b Közös módú és differenciál módú túlfeszültségek esetén nyújtanak védelmet.

J30. ábra: 1P + N, 3P + N túlfeszültség-korlátozók

1  A fázisvezető és a nulla vezető közötti védelem beépíthető a túlfeszültség-korlátozó készülékbe 
vagy elhelyezhető az installáció betáplálási pontjában, esetleg elhelyezhető a védendő 
készülék közelében

2  elosztott nulla vezető esetén
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3.4   1. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-
korlátozó (SPD) készülék kiválasztása 

3.4.1  Iimp áramimpulzus 

 b Ahol nincsnek nemzeti vagy speciális előírások a védendő épületek típusaira 

vonatkozóan: 

A Iimp áramimpulzusnak legalább 12,5 k-nek kell lennie (10/350 μs hullámforma) 

az MSZ HD 60364-5-534 szabvány értelmében.

b Ahol előírás áll rendelkezésre:

a 62305-2 szabvány meghatároz 4 szintet: I, II, III és IV

A J31. ábra táblázata bemutatja a különböző Iimp szinteket.

J31. ábra: Iimp értékek táblázata az épület feszültségvédelmi szintjének megfelelően 

(MSZ EN 62305-2 szabvány értelmében)

Védelmi szint az MSZ 
EN 62305-2 értelmében

Külső villámvédelemi 
rendszer közvetlen 
villámcsapás 
kezelésére:

A minimálisan 
megkövetelt Iimp az 1. 
típusvizsgálati osztályú 
túlfeszültség-korlátozó 
készüléknél fázis-nulla 
hálózatokban

I 200 kA 25 kA/pólus
II 150 kA 18,75 kA/pólus 
III / IV 100 kA 12,5 kA/pólus

3.4.2  Ifi zárlati áram megszakítóképesség 

Ez a tulajdonság csak szikraköz technológiával felszerelt túlfeszültség-korlátozó 

készülékek esetében értelmezhető. Az Ifi utánfolyóáram megszakítóképesség 

mindig nagyobb kell legyen, mint a beszerelés pontján kialakuló Isc független zárlati 

áram.

3.5  2. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-
korlátozó SPD) készülék kiválasztása

3.5.1  Imax teljes levezetési áram

Az Imax teljes levezetési áram meghatározása az épület elhelyezkedéséből adódó 

megbecsült kitettségi szint szerint történik.

Az Imax teljes levezetési áram kockázatanalízis útján határozható meg 

(lásd J32. ábra). 

J32. ábra: Javasolt Imax teljes levezetési áram érték kitettségi szint szerint. 

Kitettségi szint
Alacsony Közepes Magas

Épület környezete Az épület lakott 
településen vagy 
annak közelében 
található 

Az épület sík 
terepen áll

Az épület olyan vagy annak 
közelében található helyen áll, 
ahol speciális kockázat áll fenn: 
oszlop, fa, hegyvidék, nedves 
környezet stb

Javasolt Imax érték (kÂ) 20 40 65
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3.6  A zárlatvédelmi leválasztó készülék kiválasztása 
(SCPD)

3.6.1  A túlfeszültség-korlátozó élettartamának végén 
elkerülendő kockázatok

b Öregedés

A természetes öregedés jelensége miatt az élettartamának végét elérő túlfeszültség-

korlátozót védeni kell termikus jelenség miatt. A varisztort tartalmazó túlfeszültség-

korlátozók belső leválasztóval kell rendelkezzenek, amely kiszakaszolja a lejárt 

túlfeszültség-korlátozót. 

Megjegyzés: Túlfeszültség korlátozók esetében, amelyek szikraközzel vagy 

gázkisüléses csővel rendelkeznek, nem értékelhető a termikus megfutás miatt 

bekövetkező élettartam-vége ciklus.

b Zárlati hiba 

A zárlati hiba miatt élettartamának végét elérő túlfeszültség-korlátozó okok:

v Maximális levezető-képesség túllépés.

Ez a hiba erős rövidzárlati jelenséget generál.

v Az elosztórendszer hibája (nulla/fázis átkapcsolás, nulla vezető szakadás).

v A varisztor folyamatos leépülése.

A két utolsó hiba impedancián kialakuló rövidzárlatot okoz.

Az installációt meg kell védeni ezen hibák okozta jelenségektől: a fentebb 

említett belső (hővédelmi) leválasztó nem képes kellően gyorsan felmelegedni, 

következésképp működésbe lépni.

Egy speciális készülék, nevezetesen "külső zárlatvédelmi leválasztó készülék 

(SCPD)", installálására van szükség, amely képes a rövidzárlati jelenségek 

védelmére. Ez a készülék lehet kismegszakító vagy olvadóbiztosító.

3.6.2  Külső zárlatvédelmi (SCPD) készülék tulajdonságai

A külső zárlatvédelmi leválasztó készüléknek (SCPD) megfelelő koordinációban kell 

lennie a túlfeszültség-korlátozó készülékekkel. Tulajdonságai:

Villámállóság
A villámállósági tulajdonság elengedhetetlen feltétele a túlfeszültség-korlátozó 

készülékek külső zárlatvédelmi (SCPD) készülékeinek.

A külső zárlatvédelmi (SCPD) készülék nem oldhat ki 15 egymást követő In névleges 

értékű áramimpulzus hatására.

Zárlatállóság
b A megszakító zárlati megszakítóképességét az installációs szabályok rögzítik 

(MSZ HD 60364 szabvány): 

A külső zárlatvédelmi (SCPD) készüléknek legalább akkora vagy nagyobb zárlati 

megszakítóképességgel kell rendelkeznie, mint az installáció helyén kialakuló Isc 

független zárlati áram (az MSZ HD 60364 szabványnak megfelelően).

b Az installáció védelme zárlati áramok ellen
Gyakorlatban az impedancián kialakuló rövidzárlat óriási mennyiségű energiát alakít 

át hővé, ezért nagyon gyorsan meg kell szüntetni, megvédve ezzel az installációt és 

a túlfeszültség-korlátozó készüléket magát.

A külső zárlatvédelmi (SCPD) készülék és a túlfeszültség-korlátozó készülék közötti 

megfelelő együttműködést a gyártónak kell megadnia.

A védelmi készülékek (túláram és rövidzárlat) és 
a túlfeszültség-korlátozók megfelelő koordinációja 
szükséges a megbízható működés elérése érdekében, 
pl.:
b folyamatos energiaellátás:
v villámáram hullám állóság;
v szivárgóáram létrehozásának elkerülése.
b mindenfajta túláramok elleni hatásos védelem:
v a varisztor megfelelő védelme;
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3.6.3  Külső zárlatvédelmi (SCPD) készülék installálásának 
módja

b Sorba kötött készülék

A külső zárlatvédelmi (SCPD) készülék sorba kötöttnek tekinthető (lásd J33. ábra), 

ha a túlfeszültség-korlátozó készülék védelemét ellátó zárlatvédelem a hálózat 

általános védelme (például az installáció hálózatoldali pontjára kötött megszakító). 

J33. ábra: Sorba kötött külső zárlatvédelmi (SCPD) készülék

b Párhuzamosan kötött készülék 
A külső zárlatvédelmi (SCPD) készülék párhuzamosan kötöttnek tekinthető (lásd 

J34. ábra), ha a túlfeszültség-korlátozó készülék védelme egy speciálisan a 

túlfeszültség-korlátozóval koordinációban lévő védelem.

 b A külső zárlatvédelmi (SCPD) készüléket „leválasztó megszakítónak” nevezzük, ha 

a funkciót megszakító tölti be.

 b A leválasztó megszakító össze lehet építve vagy külön állhat a 

túlfeszültség-korlátozótól.

J34. ábra: Párhuzamosan kötött külső zárlatvédelmi (SCPD) készülék

Megjegyzés:
A gázkisüléses cső vagy szikraköz technológiával rendelkező túlfeszültség-

korlátozók esetében a külső zárlatvédelmi (SCPD) készülék megengedi az áram 

megszakítását közvetlenül a használat után.

3  A villamosinstalláció-védelmi 
rendszer tervezése

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen



D-26

3  Túlfeszültség-korlátozó 
készülékek (SPD) telepítése

3.6.4  A védelem biztosítása  

A külső zárlatvédelmi leválasztó készüléknek (SCPD) megfelelő koordinációban kell 

lennie a túlfeszültség-korlátozó készülékekkel, ezt a gyártónak garantálnia kell és 

tesztekkel bizonyítania az MSZ EN 61643-11 szabvány javaslatai értelmében (7.7.3. 

fejezet). A külső zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) installálása is a gyártó 

javaslatai szerint kell történnie. 

Ha a külső zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) a túlfeszültség-korlátozó 

készülékbe be van építve, akkor az MSZ EN 61643-11 szabvány értelmében ellátja a 

külső zárlatvédelmi feladatokat.

J35. ábra: Túlfeszültség-korlátozó nem integrált külső zárlatvédelmi leválasztó készülékkel

(C60N + iPRD 40r) és beépített külső zárlatvédelmi leválasztó készülékkel (iQuick PRD 40r)

+

3.6.5  Összefoglaló külső zárlatvédelmi leválasztó készülék 
(SCPD) tulajdonságairól

A 6.4 fejezetben részletes analízis található a tulajdonságokról.

A J36. ábra táblázata mutatja a tulajdonságok összefoglalóját a különböző külső 

zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) típusoknak megfelelően.

Installációs mód a külső 
zárlatvédelmi leválasztó 
készülékek (SCPD) 
esetén 

Sorba kötött Párhuzamosan kötött
Biztosítóval Megszakítóval Beépített megszakítóval

  

Készülék 
túlfeszültségvédelme

= = = =
A készülék túlfeszültségvédelme kielégítő a külső zárlatvédelmi leválasztó készüléktől (SCPD) függetlenül

Az installáció védelme 
élettartam végén

- = + + +
Nem garantálható a védelem Gyártói garancia Teljes garancia

Védelem impedancián kialakuló 

zárlat esetén nem biztos

 A védelem a zárlat ellen

Folyamatos 
energiaellátás 
élettartam végén 

- - + + +
A teljes installáció lekapcsol Csak a túlfeszültség-korlátozó áramkör kapcsol le

Karbantartás élettartam 
végén

- - = + +
A teljes installáció lekapcsolása 

szükséges

Olvadóbiztosító cseréje Azonnali visszaállítás

J36. ábra: Élettartam-vége védelem tulajdonságok a 2. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-

korlátozó készülékek esetén külső zárlatvédelmi leválasztó készülékekkel (SCPD 

3.7  Túlfeszültség-korlátozó (SPD) és külső 
zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) koordináció 

A 27-28. oldalon található táblázatok mutatják a megfelelő koordinációt a 

túlfeszültség-korlátozók (SPD) és külső zárlatvédelmi leválasztó készülékek (SCPD) 

között, Schneider Electric 1 és 2 típusvizsgálati osztályú készülékek minden típusára. 

Schneider Electric által feltüntetett és garantált koordináció a túlfeszültség-

korlátozó (SPD) és külső zárlatvédelmi leválasztó készülékek (SCPD) között 

biztosítja a megbízható védelmet (villám hullámforma állóság, megerősített védelem 

impedancián kialakuló rövidzárlati áramok ellen stb.)

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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3  Túlfeszültség-korlátozó 
készülékek (SPD) telepítése

50

70

36

25

15

10

6

8 kA
20 kA

Alacsony kockázat Közepes kockázat

Nincs villámhárító Villámhárító van 
az épületen vagy az épület 
50 méteres körzetén belül.

Magas 
kockázat

Maximális kockázat

40 kA 65 kA 12,5 kA 25 kA

I

2 típus - II. osztály 1 típus - I. osztály

iQuick
PRD 20r

iQuick
PRD 40r

C60L
20A

iPF 8/
iPRD 8r

C60H
20A

C60N
20A

iPF 8/
iPRD 8r

iPF 8/
iPRD 8r

C60L
25A

iPF 20/
iPRD 20r

C60H
25A

C60N
25A

iPF 20/
iPRD 20r

iPF 20/
iPRD 20r

NG125N
40A

iPF 40/
iPRD 40r

C60H
40A

C60N
40A

iPF 40/
iPRD 40r

iPF 40/
iPRD 40r

NG125N
50A

iPF 65/
iPRD 65r

NG125L
80A

iPRD1
Master

NG125H
80A

iPRD1
Master

NG125N
80A

iPRD1
25r

NG125H
80A

iPRF1
12,5r

NG125N
80A

iPRF1
12,5r

NG125N
80A

iPRF1
12,5r

C60H
50A

C60N
50A

iPF 65/
iPRD 65r

iPF 65/
iPRD 65r

C120N
80A

iPRF1 12,5r

NG125L
80A

iPRF1
12,5r

iQuick
PRD 8r

ImaxImax

 zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) nincs beépítve

 zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) beépítve

 további specifikus vizsgálatok szükségesek

J22. ábra: Schneider Electric zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) és túlfeszültség-korlátozó (SPD) közötti koordináció.
(1): Minden kismegszakító és C jeleggörbe- (2): NG 125 L  1P és 2P - (3): Szintén 2. típussal (II. osztállyal) tesztelt.

3.7.1  Koordináció hálózatoldali védelmi készülékekkel

Egy villamos installációban a külső zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) 

megegyezik a védelmi eszközökkel: ez teszi lehetővé, hogy a kaszkádolási és 
szelektvitási technológiát alkalmazzuk a védelmek gazdagsági optimalizációjára. 

Koordináció áram-védőkapcsoló készülékkel.
Ha a túlfeszültség-korlátozó (SPD) készülék egy áram-védőkapcsoló 

terhelésolsalára van kötve, akkor az áram-védőkapcsoló zavarvédett (szelektív 

vagy „si”) típusú kell legyen, amely képes ellenállni legalább 3 kA (8/20 μs áram 

hullámforma) impulzusjellegű behatásokkal szemben.

Megjegyzés: az IEC 61008 vagy IEC 61009 - 1 szabványnak 

megfelelő S típusú áram-védőkapcsoló készülék megfelel 

ennek a követelménynek.

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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4  Túlfeszültség-korlátozó 
készülékek (SPD) telepítése

4.1  Bekötés

A készülék védelmének egyik legfontosabb tulajdonsága a maximális 

feszültségvédelmi szint (installált Up), amit a készüléknek el kell tudnia viselni 

a sorkapcsain keresztül. Ennek értelmében túlfeszültség-korlátozó kiválasztásánál 

fontos szempont a védendő készülék feszültségvédelmi szintje (lásd J38. ábra). 

A csatlakozóvezetékek teljes hossza 

L = L1+L2+L3. 

Nagy frekvenciás áramok esetén, a kialakuló impedancia a csatlakozás 

hosszegységenként megközelítőleg 1 μH/m.

Lenz-törvényét alkalmazva a csatlakozásra: ΔU = L di/dt

A 8/20 μs áramhullámforma, 8 kA-es áramamplitúdóval tehát, 1000 V 

feszültségemelkedést okoz méterenként a kábelen.

ΔU =1 x 10-6 x 8 x 103 /8 x 10-6 = 1000 V

J38. ábra: Túlfeszültség-korlátozó készülék csatlakozása  L < 50 cm

U készülék

külső
zárlatvédelmi
leválasztó
készülék

védendő
terhelés 

U2

Up

U1

SPD

L3

L2

L1

L = L1 + L2 + L3 < 50 cm

Az installált Up feszültség, amely a készülék kapcsain mérhető: 

Installált Up = Up + U1 + U2

Ha  L1+L2+L3 = 50 cm, és a hullámforma 8/20 μs egy 8 kA-es amplitúdójú áram 

esetén, a feszültség, amely a készülék kapcsain mérhető Up + 500 V.

4.1.1  Bekötés műanyag szekrényben

A J39a. ábra alul mutatja, hogy kell a túlfeszültség-korlátozót bekötni műanyag 

szerkényben.

J39a. ábra: Példa túlfeszültség-korlátozó bekötésére műanyag szerkényben 

L1L2

L3 túlfeszültség-korlátozó

közösített földelő
sín

terhelés felé

megszakító 

kiegészítő földelő
sín

A túlfeszültség-korlátozó készülékek bekötésének a 
lehető legrövidebbnek kell lennie, hogy csökkentsük 
a védendő készülék kapcsain kialakuló 
túlfeszültségvédelmi szint (installált Up) értékét. 
A túlfeszültség-korlátozó készülék csatlakozásának 
hossza a hálózat és a földcsatlakozó-kapocs között 
nem haladhatja meg az 50 cm-t.

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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4.1.2  Bekötés fémszekrényben

Fém kapcsolószekrény esetében, ha a szekrény le van földelve, akkor érdemes 

a túlfeszültség-korlátozót közvetlenül rákötni a fémszekrény házára, mint 

védővezetőre (lásd J39b. ábra). 

Ez az elrendezés megfelel az MSZ EN 60439-1 szabványnak és a fémszekrény 

gyártójának biztosítania kell a berendezésgyártót afelől, hogy a szekrény megfelel 

ezen előírásoknak.

4.1.3  Vezető keresztmetszet

A javasolt minimális vezeték keresztmetszet kiválasztásakor figyelembe kell venni:

b A normál nyújtandó szolgáltatás: az átfolyó villámáram maximális feszültségesése 

(50 cm-es szabály). 

Megjegyzés: az 50Hz-es alkalmazásoktól eltérően a villámjelenség nagyfrekvenciás 

áramimpulzus, ebben az esetben a vezető keresztmetszete nem csökkenti a 

nagyfrekvenciás impedanciát.

b A vezető zárlati áram állósága: a vezetőnek ellen kell állnia a zárlati áramnak a 

védelem teljes működési ideje alatt.

Az MSZ EN 60364 szabvány javasolja az installáció betáplálásának végén a 

következő minimális keresztmetszeteket:

v 4 mm2 (Cu) 2. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó bekötésére;

v 16 mm2 (Cu) 1. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozó bekötésére 

(villámvédelemi rendszer jelenléte esetén).

J39b. ábra: Példa túlfeszültség-korlátozó bekötésére fémszerkényben

L1

L2

L3

terhelés felé

túlfeszültség-
korlátozó

közösített
földelő sín

megszakító 

4  Túlfeszültség-korlátozó 
készülékek (SPD) telepítése
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4.2  Vezetékezési szabályok

b 1. szabály:
Az első szabály, aminek meg kell felelni, hogy a túlfeszültség-korlátozó készülék 

csatlakozásának hossza a hálózat és a földcsatlakozó-kapocs között (beleértve 

a külső zárlatvédelmi leválasztó készüléket (SCPD) is) nem haladhatja meg 

az 50 cm-t.

J40. ábra mutat két lehetőséget túlfeszültség-korlátozó bekötésére.

40. ábra : túlfeszültség-korlátozó külön és beépített külső zárlatvédelmi leválasztó készülékkel 

(SCPD)

Imax: 65kA (8/20)

In: 20kA (8/20)

Up: 1,5kV

Uc: 340Va

d1

d2

d3

d1 + d2 + d3 < 50 cm

   SCPD

SPD

d1

d3

d1 + d3 35 cm

SPDQuick PRD

b 2. szabály:
A védett elmenő oldali vezető: 

 b be kell kötni a külső zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) vagy a 

túlfeszültség-korlátozó kapcsaiba

 b el kell fizikailag különíteni a szennyezett bejövő vezetőtől. 

A védett elmenő oldali vezetőt a zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) és a 

túlfeszültség-korlátozó jobb oldali csatlakozókapcsaiba kell bekötni (lásd J41. ábra).

41. ábra: A védett elmenő oldali vezető bekötése a túlfeszültség-korlátozó jobb oldali kapcsaiba

Quick PRD

védett elmenő
oldali vezető

betáplálás 
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4  Túlfeszültség-korlátozó 
készülékek (SPD) telepítése

b 3. szabály:
A betáplálás felől érkező fázisvezető, nullavezető és védőföld (PE) közvetlen egymás 

mellett kell fusson, hogy csökkentsük a kialakuló hurkok felületét (lásd J42. ábra).

b 4. szabály:
A túlfeszültség-korlátozóba bejövő vezetőt a lehető legtávolabbra kell vinni a védett 

elmenő vezetőtől, hogy elkerüljük szennyezettség átvitelét (lásd J42. ábra).

b 5. szabály:
A kábelbevezető nyílásokat minimalizálni kell annak érdekében, hogy ne rontsák 

le az árnyékolást. Különlegesen érzékeny fogyasztók esetében alkalmazzunk 

fémszekrényt.

Gondoskodni kell a szekrény fémfelületeknek megfelelő leföldeléséről, a lehető 

legrövidebb csatlakozásokkal.

Végül árnyékolt kábelek használata esetén minél rövidebb kábeleket kell használni, 

hogy azok ne csökkentsék az árnyékolás hatásait (lásd J42. ábra).

42. ábra: Példa az EMC hatásainak növelésére, a hurokterek és a közös impedanciák 

csökkentésével egy villamos szekrényben

helytelen helyes
Kis

helytelen helyes

kábelekkábelek

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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5  Alkalmazás

5.1  Installációs példák

J43. ábra: alkalmazási példák: szupermarket 

C60
40 A

PRD
40 kA

C60
20 A

PRD
8 kA

C60
20 A

PRD
8 kA

ID
"si"

ID
"si"

160 kVA

Megoldások és sematikus rajzok
 b A túlfeszültség-korlátozó kiválasztási segédlet lehetővé teszi 

a túlfeszültség-korlátozó és a külső zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) 

precíz meghatározását az installáció betáplálási pontján.

 b Mivel az érzékeny készülékek (Uimp < 1.5 kV) legalább 30 méterre találhatók 

a betáplálás pontjától és a védelemtől, finom túlfeszültség-korlátozó védelem 

beépítése szükséges a védendő készülék közvetlen közelében.

 b A biztosabb folyamatos energiaellátás érdekében hideg helységekhez:

 v „si” típusú áram-védőkapcsoló alkalmazása ajánlott a földbe levezetett villámáram által 

generált megemelkedett földpotenciál okozta nemkívánatos kioldások elkerülése miatt.

 b Atmoszférikus eredetű túlfeszültségek védelme érdekében: 

 v installáljon túlfeszültség-korlátozót a főelosztóba

 v installáljon finom túlfeszültségvédelmi fokozatokat minden kapcsolószekrényben 

(1 és 2), amely 30 méteren túli érzékeny készülékeket táplál

 v installáljon túlfeszültség-korlátozót a telekommunikációs hálózatra, hogy 

megvédje ezen hálózaton keresztül megtáplált készülékeket, mint például 

tűzriasztó, modemek, telefonok, faxok. 

Vezetékezési javaslatok
 b Biztosítsa a megfelelő potenciálkiegyenlítést az egész épületben.

 b Csökkentse a betáplálási kábelek hurokterét.

Installációs javaslatok
 b Installáljon Imax = 40 kA (8/20 μs) túlfeszültség-korlátozót és egy 20A-es C60 

külső zárlatvédelmi leválasztó készüléket (SCPD)

 b Installáljon Imax = 8 kA (8/20 μs) túlfeszültség-korlátozót és egy megfelelően 

koordinált 20A-es C60 külső zárlatvédelmi leválasztó készüléket (SCPD)

J44. ábra: telekommunikációs hálózat

KÖF/KIF transzformátor

Főelosztó 

berendezés

1 kapcsoló-

szekrény

2 kapcsoló-

szekrény

Fűtés Világítás Hideg 

levegő

Hűtő

Tároló világítás Aljzatok

Tűzoltó rendszer Riasztó

IT rendszer Pénztár

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen



D-33

6.1  Villámvédelmi szabványok

Az MSZ EN 62305 szabvány 1-4 részei újraszervezik és frissítik az IEC 61024, 

az IEC 61312 és az MSZ EN 61663 szabványokat a villámvédelmi rendszerekről. 

b Villámvédelem. 1. rész: Általános alapelvek:

Ez a rész általános információkkal szolgál a villámokról és azok tulajdonságairól és 

általános adatairól, valamint bevezeti a többi dokumentumot.

b Villámvédelem. 2. rész: Kockázatelemzés:

Ez a rész bemutatja a kockázatkalkulációt különböző struktúrákra és meghatározza 

a különböző védelmi kialakításokat, lehetővé téve a műszaki és gazdasági 

optimalizációt.

b Villámvédelem. 3. rész: Építmények fizikai károsodása és életveszély:

Ez a rész leírja a közvetlen villámcsapás elleni védelmet, beleértve a villámvédelmi 

rendszert, villámvédelmi felfogót és levezetőt, földelést, potenciálkiegyenlítést és 

a villámáram-levezetőt és az 1. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozót.

b Villámvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben:

Ez a rész leírja a villám keltette indukált hatások elleni védelmet beleértve 2. és 

3. típusvizsgálati osztályú túlfeszültség-korlátozókat, kábelárnyékolásokat és 

a túlfeszültség-korlátozók installációs szabályait stb.

Ezt a szabványsorozatot kiegészíti: 

 b az MSZ EN 61643 szabvány túlfeszültség-korlátozó készülékek definíciójával (lásd 

2. alfejezet)

 b MSZ EN 61643-4 és -5 szabvány az alkalmazásokról kisfeszültségű villamos 

installációkban (lásd 3. alfejezet)

6.2  Egy túlfeszültség-korlátozó (SPD) elemei

Egy túlfeszültség-korlátozó alapvetően a következő elemekből áll (lásd J45. ábra):

1) egy vagy több nemlineáris elem: (varisztor, gázkisüléses cső stb.);

2) termikus védelem (belső leválasztó), amely védelmet nyújt termikus megfutás 

ellen az élettartam vége elérésekor (túlfeszültség-korlátozó varisztorral);

3) jelző, amely jelzi az élettartam vége elérését;

Némely túlfeszültség-korlátozó lehetőséget ad távjelzésre is az élettartam vége 

elérésekor;

4) külső zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD), amely védelmet nyújt rövidzárlat 

esetén (ez a készülék lehet beépítve is a túlfeszültség-korlátozóba).

1

2

3

4

J45. ábra: Túlfeszültség-korlátozó ábrája

6  Műszaki kiegészítésekTúlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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6.3  Élettartam-vége jelzés 

Élettartam-vége jelzés a belső leválasztó kapcsolóval és a külső zárlatvédelmi 

leválasztó készülékkel (SCPD) együtt jelzi a felhasználónak, hogy az érzékeny 

készülék többet nem rendelkezik légköri eredetű túlfeszültség-korlátozó 

védelemmel.

Helyi jelzés
Ezt a funkciót általában  az installációs szabályok megkövetelik. 

Élettartam-vége jelzést egy jelző adja (világító vagy mechanikus) a belső leválasztó 

kapcsolónak és/vagy a külső zárlatvédelmi leválasztó készüléknek (SCPD). 

Amikor a külső zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) egy olvadóbiztosító, 

akkor kiütőszeggel rendelkező olvadóbiztosító-betétet kell alkalmazni valamint 

az olvadóbiztosító-aljzatot kiolvadásjelzővel kell ellátni, hogy ez a funkció működjön.

Beépített zárlatvédelmi leválasztó készülékkel (SCPD)
A mechanikus jelzés és a kapcsolókar állása egyszerűen megmutatja az élettartam 

vége elérését. 

6.3.1 Helyi és távoli jelzés  

A Schneider Electric márkájú iQuick PRD túlfeszültség-korlátozó gyárilag 

előkészített típus beépített zárlatvédelmi leválasztó készülékkel (SCPD).

Helyi jelzés
A iQuick PRD túlfeszültség-korlátozót (lásd J48. ábra) felszerelték egy egy helyi 

mechanikus állapotjelzővel:

 b a (piros) mechanikai jelzés és kapcsolókar állás mutatja a túlfeszültség-korlátozó 

élettartam vége elérését;

 b a minden betéten elhelyezett (piros) mechanikai jelzés mutatja a betétek élettartam 

vége elérését

6.2.1  Feszültség alatt álló rész technológiája

Számos technológia áll rendelkezésre a feszültség alatt álló részhez. Mindegyik 

technológiának van előnye és hátránya:

 b Zener dióda

 b Gázkisüléses cső (irányított vagy nem irányított)

 b Varisztor (cink-oxid varisztor)

A táblázat mutatja a 3 leginkább használatos technológia elrendezéseit és 

tulajdonságait.

6  Műszaki kiegészítések

Elemek Gázkisüléses cső 
(GDT)

Tokozott szikraköz Cink-oxid varisztor GDT és varisztor sorba 
kötve

Tokozott szikraköz 
és varisztor 
párhuzamosan kötve

Tulajdonságok 

Működési feszültség Feszültségre kapcsolás Feszültségre kapcsolás Feszültségre korlátozás Feszültségre kapcsolás 

és korlátozás sorosan

Feszültségre kapcsolás 

és korlátozás 

párhuzamosan

Működési görbe u

I

u

I

Alkalmazás b Telekommunikációs 

hálózatok

b KIF hálózatok 

(varisztoros 

együttműködéssel)

KIF hálózatok KIF hálózatok KIF hálózatok KIF hálózatok

Túlfeszültség-
korlátozó típus

2. típusvizsgálati osztály 1. típusvizsgálati osztály 1. vagy 2. típusvizsgálati 

osztály

1+2. típusvizsgálati 

osztály

1+2. típusvizsgálati 

osztály

J46. ábra: Táblázat a teljesítményekről

Megjegyzés: Adott esetben két technológia egy 

készülékben is megtalálható (lásd J47. ábra)

N L1 L3L2

J47. ábra: A Schneider Electric márkájú iPRD túlfeszültség-

korlátozó magába foglal egy gázkisüléses csövet a nullavezető 

és földvezető között, valamint varisztorokat a fázisvezető és a 

nullavezető között.

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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J48. ábra: iQuick PRD 3P +N Schneider Electric 

márkájú túlfeszültség-korlátozó 

J49. ábra: Távjelzés bekötése egy iQuick PRD 

túlfeszültség-korlátozóval

6  Műszaki kiegészítések

Távjelzés (lásd J49. ábra)
A iQuick PRD túlfeszültség-korlátozót felszerelték állapotjelző kontaktussal amely 

lehetővé teszi a távjelzést:

 b a betét élettartam vége elérését;

 b a hiányzó betétet vagy annak visszahelyezését;

 b hibajelzést a hálózaton (zárlat, nullavezető szakadása, fázis/nulla felcserélődése);

 b helyi kézi kapcsolást.

Végeredményét tekintve, az installált túlfeszültség-korlátozó működési feltételeinek 

távfelügyelete lehetővé teszi a védelmi készülék megfigyelését.

6.3.2  Karbantartás élettartam vége eléréskor

Amikor az élettartam vége jelzés lekapcsolja a túlfeszültség-korlátozót, a készülék 

vagy a betét cserére szorul. 

Ebben az esetben a iQuick PRD túlfeszültség-korlátozó karbantartást megkönnyíti:

 b a karbantartók könnyen beazonosíthatják a cserélni való betétet, annak élettartam 

vége elérésekor

 b a betét, élettartam vége elérésekor teljesen biztonságosan cserélhető, mivel egy 

biztonsági készülék megakadályozza a leválasztó készülék felkapcsolását, ha a 

betét hiányzik.

6.4  A zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) 
részletes jellemzői 

6.4.1  Áramhullámforma-állóság

Az áramhullámforma-állósági teszt a külső zárlatvédelmi leválasztó készüléken 

(SCPD) megmutatja a következőket:

 b egy adott áramértéken és technológia esetében (NH vagy diozed 

olvadóbiztosító-betét) az áramhullámforma-állósági kapacitás jobb egy 

aM típusú olvadóbiztosító-betéttel (motorvédelem), mint egy gG típusú 

olvadóbiztosító-betéttel (általános védelem).

 b egy adott áramértéken az áramhullámforma-állósági kapacitás jobb egy 

megszakítóval, mint egy olvadóbiztosító-betéttel

A J50. ábra megmutatja a feszültséghullám-forma állósági teszt eredményeit: 

 b egy Imax=20 kA túlfeszültség-korlátozó védelmére külső zárlatvédelmi leválasztó 

készüléknek (SCPD) egy 16A-es megszakító vagy egy aM 63A-es olvadóbiztosító 

betét alkalmas,

Megjegyzés: ebben az esetben egy 63A-es gG típusú olvadóbiztosító betét nem 

használható. 

 b egy Imax=40 kA túlfeszültség-korlátozó védelmére külső zárlatvédelmi leválasztó 

készüléknek (SCPD) egy 63A-es megszakító vagy egy aM 125A-es olvadóbiztosító 

betét alkalmas

Túlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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6.4.2  Installált Up feszültségvédelmi szint

Általánosságban:

b A megszakító kapcsain mérhető feszültségesés nagyobb, mint az olvadóbiztosító 

kapcsain mérhető feszültségesés. Ez azért van, mert a megszakító részeinek 

impedanciája (termikus és elektromágneses kioldóegység) magasabb mint az 

olvadóbiztosítónak. 

Azonban:

b A feszültségesések közötti különbség túl kicsi marad ahhoz, hogy az 

áramhullámforma ne lépjen túl 10 kA-t (az esetek 95%-ban); 

b Az installált Up feszültségvédelmi szintnek figyelembe kell vennie a vezetékezés 

impedanciáját. Az olvadóbiztosítós technológia esetében ez az érték magas 

lehet (ha távol helyezzük el a túlfeszültség-korlátozó készüléktől), míg alacsony a 

megszakítós technológia esetében (a túlfeszültség-korlátozó közelében elhelyezett 

megszakító vagy egybeépített megszakító).

Megjegyzés: Az installált Up feszültségvédelmi szint a feszültségesési értékek 

összege:

 v a túlfeszültség-korlátozó készülékben

 v külső zárlatvédelmi leválasztó készülékben (SCPD) 

 v a vezetékezésben

6.4.3  Védelem az impedancián kialakuló zárlati áram ellen 

Az impedancián kialakuló zárlati áram óriási mennyiségű energiát alakít át hővé, 

ezért nagyon gyorsan meg kell szüntetni, megvédve ezzel az installációt és a 

túlfeszültség-korlátozó készüléket magát.

A J51. ábra összehasonlítja a válaszidőt és a védelmi rendszer energiakorlátozását 

63A-es aM olvadóbiztosító és 25A-es megszakító esetében

Ennek a két védelmi rendszernek azonos a 8/20 μs-os áramhullámforma-állósági 

kapacitása (27 kA és 30 kA).

olvadóbiztosító 16 A

olvadóbiztosító aM 63 A

olvadóbiztosító gG 63 A

10 30 50 I kA 
(8/20) μs20 40

olvadóbiztosító gG 125 A

kismegszakító 63 A

kismegszakító 40 A

kiállta kiolvadt vagy kioldott

J50 ábra : Zárlatvédelmi leválasztó készülék (SCPD) feszültséghullámforma-állósági 

kapacitásainak összehasonlítása  Imax = 20 kA és Imax = 40 kA esetén.

0,01

2

s

350 2000 A 350 2000 A

A²s

104

kismegszakító 25 A olvadóbiztosító aM 63 A

J51. ábra: Összehasonlítás 

az áram/idő és 

energiakorlátozási 

görbék olvadóbiztosító 

és megszakító 

esetében, 8/20 μs-os 

áramhullámforma-állósági 

kapacitás tekintetében 
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Zöld színnel 
az impedancián 
kialakuló zárlati áram 
tartomány 
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6.5  Villámhullám terjedése

A villamos hálózatok kisfrekvenciás hálózatok és ennek eredményeként 

a feszültséghullám terjedése minden pillanatban a jelenség frekvenciájának 

függvénye: a vezető bármely pontján a pillanatnyi feszültség megegyezik. 

A villámhullám egy nagyfrekvenciás jelenség (néhány kHz-től néhány MHz-ig): 

b A villámhullám terjedésének sebessége a vezeték mentén a jelenség 

frekvenciájának függvénye. Ennek eredményeként a feszültség adott időpontban 

nem egyezik meg a közeg minden pontjában (lásd J52. ábra). 

J52. ábra: Villámhullám terjedése egy vezetőben

Vezeték

Feszültséghullám 

b A közeg megváltoztatása a terjedés olyan jelenségét hozza létre és/vagy a hullám 

visszaverődését okozza, amely függ a: 

 v két közeg között fennálló impedancia különbségtől

 v a terjedő hullám frekvenciájától (emelkedés meredeksége impulzus esetében)

 v a közeg hosszától.

Teljes visszaverődéskor a gyakorlatban a feszültség értéke akár meg is 

duplázódhat.

Példa: Túlfeszültség-korlátozó készülékkel történő védekezéskor
Laboratóriumban előállított villámhullám jelenség modellezésével és tesztelésével 

kimutatható, hogy 30 méteres kábellel megtáplált terhelés túlfeszültség-

korlátozó készülékkel történő védelme esetén, Up feszültség szinten tartja 

– a visszaverődés jelensége miatt – az Up feszültség kétszeresét (lásd J53. ábra). 

Ez a feszültséghullám kis energiájú.

Fig. J53 : Villámhullám visszaverődése a vezeték végén 

Ui Uo

2000

0
32 4 5 6 7 8 9 10

Vezeték

Ui  = túlfeszültség-korlátozó feszültségszintje
Uo = feszültségszint a vezeték végén

Ui

Uo
V

μs

Javaslat 
A három tényező közül (impedancia különbség, frekvencia, távolság) az egyetlen 

ami felügyelhető, az a vezetékhossz a túlfeszültség-korlátozó és a védendő terhelés 

között. Minél hosszabb a vezetékhossz, annál nagyobb a visszaverődés. 

Általában a túlfeszültségek esetében, amelyekkel az épületek találkoznak, 

a visszaverődés jelensége 10 métertől jelentős, 30 métertől pedig megduplázódhat 

(lásd J54. ábra). Ezért szükséges egy második, finom túlfeszültség-korlátozó 

védelem beépítése, ha a vezetékhossz meghaladja a 10 métert a betáplálás 

végpontja és a védendő készülék között.

6  Műszaki kiegészítésekTúlfeszültség-védelem 
villámcsapások ellen
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6  Műszaki kiegészítések

J54. ábra: Villámhullám visszaverődése a vezeték végén 

1

2

0
10 m 20 m 30 m 40 m 50 m0

Up

6.6  Villámáram IT rendszerekben

Közös módú túlfeszültség-korlátozó installálható a fázis és a PE vagy a PEN vezető 

közé bármilyen érintésvédelmi rendszerben (lásd J55. ábra).

A villanyoszlophoz használt nullavezetőt leföldelő R1 ellenállásnak kisebb az 

ellenállásértéke, mint az installációhoz használt R2 földelőellenállás ellenállásértéke. 

A villámáram így az ABCD áramkörben fog elfolyni a föld felé a legkisebb 

ellenállás irányában. Át fog folyni a V1 és V2 varisztorokon sorosan, amely 

extrém esetekben az installáció betáplálási pontjai, az AC pontok között akkora 

differenciálfeszültséget hoz létre, ami egyenlő a túlfeszültség-korlátozó Up 

feszültségszintjének kétszeresével (Up1+Up2).

A fázis és nulla között található terhelés hatásos védelme érdekében differenciál 

módú feszültséget (AC pontok között) le kell csökkenteni.

Ezért másik túlfeszültség-korlátozó architektúra használandó. (lásd J56. ábra)

Az ABH áramkörön keresztülfolyó villámáram, amelynek alacsonyabb az 

impedanciája, mint az ABCD áramkörnek, mivel a B és H pontok között használt 

részek impedanciája nulla (gázzal töltött szikraköz). Ebben az esetben a differenciál 

módú feszültség megegyezik a túlfeszültség-korlátozó (Up2) feszültségével.

J55. ábra: Csak közös módú védelem

I

I

I I
SPD

KÖF hálózat

KÖF/KIF
állomás

KIF hálózat

alacsony R1 magas R2
nagyon
alacsony i

J56. ábra: Közös módú és differenciál módú védelem

SPD

KÖF hálózat
KÖF/KIF
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Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, a katalógusban közölt információk érvényességéről kérjük, érdeklődjön.

Schneider Electric Hungária Villamossági Zrt.

1117 Budapest, Hauszmann Alajos u. 3/b

telefon: 382-2600, fax: 206-1451 • http://www.schneider-electric.com/hu

Schneider Vevőszolgálat

telefon: 382-2800, fax: 382-2606

e-mail: hu-vevoszolgalat@schneider-electric.com
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