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A LED-es fényforrások napjainkban egyre gyakrabban kerülnek 
alkalmazásra, mind épületeken belül általános világításként, mint pedig 
épületen kívül reklámvilágítások, díszvilágítások és utcák terek, 
közvilágításának kialakításában. A LED-es fényforrások és 
driverek/tápegységek sokkal érzékenyebbek a villamos hálózatokban 
megjelenő kapcsolási és légköri eredetű túlfeszültségekre, mint a korábbi 
hagyományos megoldások. A globális felmelegedés hatására az 
elkövetkező évtizedekben a légköri eredetű túlfeszültségek növekedésére 
is lehet számítani. Ez előrevetíti, hogy a LED-es világítási áramkörök 
túlfeszültség-védelmének kialakítására egyre nagyobb szükség lesz 
gazdasági megfontolások miatt. 

Az előadásban megemlítem a túlfeszültség-védelemmel foglalkozó 
szabványokat, ezen belül a létesítéssel foglalkozó szabványokat, valamint 
a termékszabványok által meghatározott és az elektromágneses 
összeférhetőséggel (EMC) kapcsolatos követelményeket. A köztudatban 
általában nem ismert, hogy a CE nyilatkozat keretében a villamos 
termékeket gyártóknak nyilatkozniuk kell az adott termék lökőfeszültség-
állóságáról is. Így CE nyilatkozat hiányában koordinált túlfeszültség-
védelem sem tervezhető. Erre az európai unión kívülről érkező termékek 
esetében különösen oda kell figyelni. A villamos tervezés során speciális 
villámvédelmi és túlfeszültség-védelmi kompetenciák szükségesek, 
amelyek jogszabályokon alapszanak. 

Az előadásban áttekintést adok a túlfeszültség keletkezésének különböző 
forrásairól, amely meghatározza a védekezés módját is.  

A villámvédelmi szabvány alapján a lökőimpulzusokkal szembeni védelem 
(SPM) alapvető intézkedései a következők: 
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 egyenpotenciálra hozás, kis impedanciájú összekötő hálózat 
kialakítása 

 kis szétterjedési ellenállással rendelkező földelő hálózat 
kialakítása 

 vezeték-árnyékolás, térbeli árnyékolás 

 koordinált túlfeszültség-védelmi készülékek elhelyezése a 
villamos berendezés megfelelő pontjain 

 szigetelő interfészek alkalmazása 

Ezen intézkedések együttes, összehangolt alkalmazására van szükség, 
tehát a védelem kialakítása komplex, rendszerszintű intézkedések 
végrehajtását igényli.  

A LED-es világítási rendszerek alapvetően három nagy csoportra 
bonthatók: 

 Vannak olyan LED-es rendszerek, ahol a lámpatestben található a 
LED driver és a LED fényforrás is. Ha a lámpatest fém házban van, 
és a lámpatesthez vezető 230/400 V-os vezeték védett, fémes 
árnyékolású nyomvonalon halad, akkor a túlfeszültség-védelem 
kialakítható az árnyékolt nyomvonalú vezeték hálózati 
csatlakozásánál. Ilyen alkalmazás lehet pl. az üreges fém 
közvilágítási oszlopok belsejében vezetett kábelnyomvonal és az 
oszlop tetején elhelyezett fémházas LED-es lámpatest, ahol az 
oszlopok aljában található kötődobozba beépített 
védőkészülékkel biztosítható a védelem. Ilyen esetben vannak 
további, létesítéssel kapcsolatos szabályok is, pl. a vezeték hossza 
az árnyékolt nyomvonalon 10 m-ben van korlátozva. Nagyobb 
vezetékhosszak esetén a túlfeszültség-védelmet a lámpatestnél 
meg kell ismételni, illetve egyéb követelményeket kell figyelembe 
venni. 

 Ha a lámpatest fém vagy műanyag házban van, de a lámpatesthez 
vezető 230/400 V-os vezeték nem árnyékolt nyomvonalon halad, 
akkor ilyen esetben a LED lámpatestek megfelelő túlfeszültség-
védelméről a 230/400 V-os oldalon a lámpatestben kell 
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gondoskodni. Ilyen esetek az áttört gerincű betonoszlopra, vagy 
az utca közepén, átfeszített sodronyra helyezett közvilágítási 
lámpatestek, épületek homlokzatán elhelyezett díszvilágítási 
lámpaestek, illetve az épületen belül elhelyezett LED-es 
lámpatestek. Ilyen esetekben többlépcsős túlfeszültség-
védelmet kell kialakítani az indukált túlfeszültségek miatt. 

 Vannak olyan esetek, amikor a feladat nagyobb felületek 
egyenletes megvilágítása LED-ekkel, pl. reklámfeliratok esetében, 
ahol a LED driver után a 24 V vagy 48 V-os DC oldalon az egyes 
LED-eket összekötő, nagy térbeli kiterjedésű, zárt hurkok 
kerülnek kialakításra. Ilyen esetekben a DC áramkör túlfeszültség-
védelméről vagy árnyékolt nyomvonalvezetésének kialakításáról 
külön kell gondoskodni. 
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