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Villámvédelem 
 

#4.  
Napelemes rendszerek villám- és 

túlfeszültség-védelme I. 
Külső villámvédelem 
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Napelemes rendszerek károsodása 

Villámvédelem 2 

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

Villámvédelem 3 
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Villám- és túlfeszültség-védelmi szabványok 
napelemes rendszerekhez 

Villámvédelem 4 

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

   MSZ EN 62305-2:2012 

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

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

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

DC oldali túlfeszültség-védelem:    

   MSZ EN 50539-11:2013 

   CLC/TS 50539-12:2013 

AC oldali túlfeszültség-védelem:    

   MSZ EN 62305-4:2011 

   MSZ HD 60364-4-443:2007 

   MSZ HD 60364-5-534:2009 

   MSZ HD 60364-7-712:2006 2. 

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

   MSZ EN 61643-11:2013 

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

 

Villám- és túlfeszültség-védelmi szabványok 
napelemes rendszerekhez 

Villámvédelem 5 

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

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

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

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

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

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

Villámvédelmi szabvány 
DIN EN 62305 (VDE 0185-305) 

Villámvédelem 6 

1. rész  
Általános  
alapelvek 

4. rész  
Villamos és 
elektronikus 
rendszerek 
építményekben 

3. rész 
Építmények fizikai károsodása és 
életveszély 

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

Beiblatt 2 (Melléklet)   
Kiegészítő információk különleges 
építményekhez 

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

2. rész  
Kockázat- 
kezelés 

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

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

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

Beiblatt 4 (Melléklet)  
Fém tetők alkalmazása villámvédelmi 
rendszerekben  

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

Villámvédelem 7 

... A hatósági előírások alapján az építményeknél megelőző tűzvédelmi 

intézkedésként és/vagy személyvédelem érdekében gyakran 

villámvédelem kiépítésére van szükség. A villámvédelem kiépítésére annak 

érdekében is szükség lehet, hogy egy építményben az érzékeny technikai 

infrastruktúrát megvédjük. A villámvédelem védő funkcióját a fotovillamos 

energiaellátó berendezés kiépítése nem korlátozhatja. 

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

részesíteni, ami a szükséges biztonsági távolság betartása mellett nincs 

közvetlen kapcsolatban a fotovillamos energiatermelő berendezéssel. 

DIN EN 62305:3, 5. nemzeti melléklet  

Villámvédelem 8 

5.1  Külső villámvédelem 

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

3):2006-10 a fotovillamos áramellátó rendszereket tetőfelépítményként 

lehetőség szerint szigetelt felfogórendszerrel kell védeni a közvetlen 

villámcsapással szemben. 

A villámvédelem védő funkcióját a fotovillamos energiaellátó berendezés 

kiépítése nem korlátozhatja.  

 
MEGJEGYZÉS Egy építmény tetején újonnan kialakítandó fotovillamos 

energiaellátó rendszer megkövetelheti a meglévő villamos 

berendezés módosítását. 

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

Villámvédelem 9 

H : A felfogórúd magassága a vonatkoztatási  szint felett 

r : A gördülő gömb sugara 

 : Védőszög 
H 

 
r 

Védett tér 

   Védőszög eljárás   Háló-  

    osztás 

    (m) 
 

 I 20  5 x 5 10 

 II 30  10 x 10 10 

 III 45    15 x 15 15 

 IV 60  20 x 20 20 
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Felfogórúd tervezése 

Villámvédelem 10 

Veszélyes 

megközelítés 

s 

Árnyékvonal 

15° 

Felfogórúd 

 

Védőszög 

A gördülő gömb belógása két felfogórúd /-
vezető között 

Villámvédelem 11 

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

Gördülő gömb sugár - r 

 p 

d 

védendő 

objektum 

p  = belógás 

r = gördülő gömb sugara 

d = két felfogórúd vagy két párhuzamos  

             felfogóvezető   

  (hálóosztás) 

     d  ² 
p = r -  r²-  —  
     2  
    
 

Mintapélda számításhoz lásd a „Biztonságos 

villámvédelmi megoldások szigetelt felfogó-

berendezésekkel “ (DS 151) prospektust 

Példa: tornaterem 

Villámvédelem 12 

r 
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Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 13 

Felfogórúd 

PV modul 

Fénysugár 

Felfogórúd által okozott 

árnyékképződés a PV modul 

felületén 

Árnyékképződés 

Villámvédelem 14 

Besugárzás csökkenésének hatása (pl. egy villámvédelmi felfogórúd által) 

egy fotovillamos modulra több paramétertől függ.  

Egy részlegesen beárnyékolt szolárcella visszirányú villamos 

jelleggörbéje, a bypass diódák esetleges beépítése a szolármodulokba és 

a PV modul illetve strang beállított munkapontja nagy kihatással van a 

részlegesen beárnyékolt PV modulok üzemi viszonyaira és 

teljesítményleadására. Ezért az árnyékképződést a fotovillamos panel 

felületén a lehető legkisebbre kell korlátozni. 

„A” függelék: Árnyékképződés 

Árnyékképződés 

Villámvédelem 15 

Magárnyék kialakulását a szolárcella vagy a PV modul felületén 

mindenképpen el kell kerülni.  

Magárnyéknak azt a területet nevezzük, ahová egyáltalán nem jut 

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

félárnyéknak vagy diffúz árnyéknak nevezzük, ahol a napsugárzás értéke 

kisebb, hiszen ezen a területen a felfogórúd illetve felfogóvezeték csak 

részlegesen takarja el a napot. 

A felfogórúd illetve felfogóvezeték geometriai méreteinek ismeretében a 

„hasonló háromszögek“ összefüggés alapján kiszámítható egy minimális 

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

magárnyék. 

„A” függelék: Árnyékképződés 



2014.09.30. 

6 

Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 16 

Minimális távolság a felfogórúd illetve felfogóvezeték és a 

PV modul között a magárnyék megakadályozása érdekében 

Példaszámítás: felfogórúd 16 mm Ø: 

1,73 m = 108 • 0,016 m 
 

Példaszámítás: felfogórúd 10 mm Ø: 

1,08 m = 108 • 0,010 m 

dF 

aF 

PV modul 

Félárnyék 

Magárnyék 

Felfogórúd 

Szimbólumok: 

aF = Felfogórúd – PV  modul közötti táv.  

dF = Felfogórúd átmérője 

aF [m] = 108 • dF [m] 

Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 17 

Magárnyék határa 

December 

Nap járása 

8:00 16:00 

12:00 

Felfogórúd 

Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 18 

Magárnyék határa 

JÚNIUS 

Nap járása 

8:00 

12:00 

5:00 

16:00 

20:00 

Felfogórúd 
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Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 19 

 

Magárnyék = 1,08 m 

s biztonsági távolság 

Árnyékvonal 

19 ° 

Felfogórúd – modul közötti távolság = magárnyék · cos α 

1,08 m · cos 19 = 1,067 m  1,07 m 

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

Árnyékképződés elmélete 

Villámvédelem 20 

Magárnyék okozta problémák 

Cellakárosodás Hot Spotok következtében 

 > 25° K 

s biztonsági távolság PV-modulok esetében 

Villámvédelem 21 

s 

s 
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s biztonsági távolság – szerelési hiba 

Villámvédelem 22 

s biztonsági távolság – szerelési hiba 

Villámvédelem 23 

s biztonsági távolság – szerelési hiba 

Villámvédelem 24 

Biztonsági távolság nincs betartva! 

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

Villámvédelem 25 

s biztonsági távolság számítása 

Villámvédelem 26 

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

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

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

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

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

     kc 
 s = ki    l 
     km 

s biztonsági távolság számítása 

Villámvédelem 27 

s1 Attika s3 

PV-Modul 

 l1 

Részlet 
s2 

s2:  km = 1  (levegő) 

s3:  km = 0,5  

       (szilárd anyag)  

s3 

s2 

c 

c 

h=l2 
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Földre telepített napelemes rendszerek 

Villámvédelem 28 

Külső villámvédelem megoldási lehetőségek 

• Független felfogóoszlopok alkalmazása (elvi lehetőség) 

• Felfogórudak oldalsó, szigetelt (GFK) kitámasztással 

• Tartószerkezetre rögzített felfogóelrendezés  

Felfogó oszlopok 

Földre telepített napelemes rendszerek 

Villámvédelem 29 

Nem elszigetelt felfogórendszer Elszigetelt felfogórendszer 

üvegszálerősítésű 
szigetelőrúd 

Földre telepített napelemes rendszerek 

Villámvédelem 30 

Egysoros modultartó állvány Kétsoros modultartó állvány 

 
  

  

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

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

  felfogó   

villámáram- 

vezetőképes 

csatlakozások 

villámáram- 

vezetőképes 

csatlakozások 

  felfogó     leütött tartóoszlop   becsavart tartóoszlop 

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

Villámvédelem 31 

Hálószerű földelőrendszer (pl. 20 m x 20 m) 

segítségével általában igen alacsony eredő földelési 

ellenállás érhető el. 

A kis eredő ellenállású földelőrendszer  

alapvetően fontos a sikeres túlfeszültség-védelem 

kialakításához. 

A teljes rendszer eredő földelési ellenállása 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 32 

 Nemzetközi napelemes előírások 

 CLC/TS 50539-12: 10:2013 

 DIN EN 62305-3 Supplement 

5 

 ……. 

 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 33 

a.) Nincs külső villámvédelem 

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

Villámvédelem 34 

a.) Nincs külső villámvédelem 

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

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

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 35 

a.) Nincs külső villámvédelem 

Forrás: DEHN+SÖHNE Blitzplaner 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 36 

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

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

Villámvédelem 37 

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

16 mm2 Cu 

Forrás: DEHN+SÖHNE Blitzplaner 

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

Villámvédelem 38 

Villámvédelmi 
fokozat Anyag Keresztmetszet 

mm2 

I…IV 

Réz 16 

Alumínium 25 

Acél 50 

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

Villámvédelmi 
fokozat Anyag Keresztmetszet 

mm2 

I…IV 

Réz 6 

Alumínium 10 

Acél 16 

A belső fémszerkezeteket az EPH sínnel összekötő 
vezetők legkisebb méretei. 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 39 

c.) Van külső villámvédelem, s távolság nincs betartva 

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

Villámvédelem 40 

c.) Van külső villámvédelem, s távolság nincs betartva 

16 mm2 Cu 

Forrás: DEHN+SÖHNE Blitzplaner 

Potenciálkiegyenlítés, üzemi célú földelés 

Villámvédelem 41 

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

MSZ HD 60364-7-712:2006 

Magyar Mérnöki Kamara 
ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT 

Kötelező szakmai továbbképzés 2014 

Köszönöm a figyelmet! 

Dr. Kovács Károly 

+36 30 8242476 

kovacs.karoly@dehn.hu 

www.dehn.hu 
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