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Bevezetés - LED-es fényforrások alkalmazása

Trendek:

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.

Tapasztalatok:

 A LED-es lámpatestek lökőfeszültség-állósága általában 2 és 4 kV közé 

esik.



Felhő-föld villámsűrűség
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Trendek

Globális felmelegedés

Levegő átlaghőmérséklete valamint a levegő páratartalma és a 

villámsűrűség között közvetlen összefüggés van.

NASA tanulmányok szerint 

Az éves átlaghőmérséklet 1 ºC-os emelkedése esetén a várható 

villámsűrűség (per km2, per év) 12% -kal növekszik.

Jelenlegi top 3 lista a földön: 

1. Maracaibo tó, Venezuela: 232.52 villámcsapás/km2/év

2. Kabare, Congo: 205.31 villámcsapás/km2/év

3. Kampene, Congo: 176.71 villámcsapás/km2/év
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Villámfigyelő rendszerek (LLS)

EUCLID



Villámcsapás jelentés

Siemens BILDS (az európai EUCLID tagja)



Szabványi követelmények 2.

Túlfeszültség-védelmi követelmények

MSZ EN 62305-1,2,3,4:2011-2012

Villámvédelem

4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek építményekben

MSZ HD 60364-5-534:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések

5-53. rész: Villamos szerkezetek kiválasztása és szerelése.

Leválasztás, kapcsolás és vezérlés.

534. fejezet: Túlfeszültség-védelmi eszközök

[IEC 60364-5-53:2001/A1:2002 (534. fejezet), módosítva]

MSZ HD 60364-4-443:2016

Kisfeszültségű villamos berendezések. 4-44. rész: Biztonság. 

Feszültségzavarok és elektromágneses zavarok elleni védelem. 

443. fejezet: Légköri vagy kapcsolási tranziens túlfeszültségek 

elleni védelem



Szabványi követelmények 1.

EMC követelmények

amelyek részei a CE-jelöléssel kapcsolatos termékvizsgálatoknak

MSZ EN 61000-4-5:2014 szabvány alapján

Elektromágneses összeférhetőség (EMC)

4-5. rész: Vizsgálati és mérési módszerek. Lökőhullámmal szembeni

zavartűrési vizsgálat (IEC 61000-4-5:2014)

Gyártói nyilatkozat, CE jelölés része



Szerkezetek előírt névleges lökőfeszültség-állósága

az MSZ HD 60364-4-443:2016 alapján

A berendezés 

névleges fe-

szültsége** [V]

Előírt névleges lökőfeszültség-állóság [kV*]

A berendezés táp-

pontjánál lévő szer-

kezetek (IV-es lökő-

feszültség-állósági

osztály)

A berendezés táp-

pontjánál lévő 

szerkezetek (IV-es

lökőfeszültség-

állósági osztály)

Készülékek

(II-es lökőfeszült-

ség-állósági osz-

tály)

Különlegesen

védett 

szerkezetek

(I-es lökőfeszült-

ség-állósági

osztály)

Pl. fogyasztásmérők, 

hangfrekvenciás 

vezérlő egységek

Pl. elosztó 

szekrények, 

kapcsolók, 

csatlakozóaljzatok

Pl. háztartási 

készülékek, 

hordozható 

készülékek

Pl. érzékeny 

elektronikus 

berendezések

túlfeszültség-

védelemmel

230 / 400

277 / 480
6 4 2,5 1,5

400 / 690 8 6 4 2,5

1000 12 8 6 4

*) A lökőfeszültséget a fázis- és a védővezető között kell alkalmazni

**) Az IEC 60038 szerint (megjegyzés: MSZ EN 60038:2012, CENELEC szabványos feszültségek), Irod.: MSZ HD 60364-4-443:2007, 1. táblázat
25.06.13 / 2969_D_27



Kapcsolási eredetű túlfeszültségek (SEMP)
 Kapcsolási műveletek

 Föld-/rövidzárlat a közcélú hálózaton

 Túláram-védelmi készülékek (olvadóbiztosí-

tók/megszakítók) kiolvadása/kioldása

 Erősáramú vezetékek és információtechnológiai 

vezetékek párhuzamos nyomvonalvezetése

A tranziens túlfeszültségek keletkezésének okai

Közvetlen villámcsapás (LEMP)
 Közvetlen villámcsapás a LED-es lámpatest házába

 Közvetlen villámcsapás a csatlakozó 

vezetékbe/kábelbe

Közvetett villámcsapás
 Vezetett villám-részáramok a csatlakozó 

vezetékben/kábelben (közcélú, KIF, KÖF hálózat)

 Induktív/ kapacitív csatolás a csatlakozó 

vezetékbe/kábelbe vagy a lámpatestbe

 Galvanikus csatolás a potenciáltölcsér következtében 

M



Kisfeszültségű villamos berendezések szabvány: MSZ HD 

60364-4-443 és villámvédelmi szabvány: MSZ EN 62305

Kárforrás MSZ EN 62305 alapján:

Villámcsapás az építménybe

Az építmény környezetét érő villámcsapás

Villámcsapás a vizsgált építménybe belépő

csatlakozóvezetékbe 

A vizsgált építménybe belépő csatlakozó-

vezeték környezetét érő villámcsapás.

S1

S2

S3

S4

Információtechnológiai

rendszer

Vill. be-

rendezés

Fém csővezeték

(pl. víz, gáz)

Kisfeszültségű

energiaellátó rendszer

Itotal

14

Védelem az MSZ EN 62305

alapján

Védelem az MSZ

HD 60364-4-443

alapján

Kárforrás MSZ HD 60364-4-443 alapján:

Villámcsapás a vizsgált építménybe belépő

csatlakozóvezetékbe 

A vizsgált építménybe belépő csatlakozó-

vezeték környezetét érő villámcsapás.

S3

S4



MSZ EN 62305-4:2011

Lökőimpulzusokkal szembeni védelem (SPM)

A villámvédelmi szabvány alapján a lökőimpulzusokkal szembeni védelem (SPM) 

alapvető intézkedései a következők:

• Földelés és összekötés - kis szétterjedési ellenállással rendelkező földelő hálózat 

kialakítása, kis impedanciájú összekötő hálózat kialakítása

• Vezeték-árnyékolás, térbeli árnyékolás, megfelelő nyomvonalvezetés

• Koordinált túlfeszültség-védelmi készülékek elhelyezése a villamos berendezés 

megfelelő pontjain

• Szigetelő interfészek alkalmazása



LED-es világítási rendszerek csoportosítása

1. A lámpatestben található a LED driver és a LED fényforrás is

1.1 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.



Túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) szerelése 

Példa: LED-es közvilágítás, Beépítés az oszlop 

csatlakozódobozába

Kültéri LED-es lámpatestek korszerű túlfeszültség-védelme

5

5

Az intézkedés csak a 

csatlakozóvezetéket érő 

közvetett villámcsapásból 

származó hatásokat és a 

távoli villámcsapások 

hatásait veszi 

figyelembe

2. típus: 

2. típus:

6

6



LED-es világítási rendszerek csoportosítása

1. A lámpatestben található a LED driver és a LED fényforrás is

1.2 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 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.

Figyelembe kell venni a túlfeszültség-védelem létesítésével kapcsolatos egyéb 

szabályokat is, pl. a vezeték hossza az árnyékolt nyomvonalon 10 m-ben van 

korlátozva. Ha a vezetékhossz a túlfeszültség-védelem és a védendő berendezés 

között nagyobb a fenti értéknél, a túlfeszültség-védelmet a lámpatestnél meg kell 

ismételni, illetve egyéb követelményeket kell figyelembe venni.



Túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) szerelése

Példa: LED-es közvilágítás, beépítés a lámpatestbe

Kültéri LED-es lámpatestek korszerű túlfeszültség-védelme

Intézkedés a közepes tranziens 

túlfeszültségek ellen

(In = 5 kA) – 2. típusú SPD

1

2 Intézkedés a közepes tranziens 

túlfeszültségek ellen

(In = 20 kA) – 2. típusú SPD

2. típus:1

2 2. típus:

SPD-Surge Protective Device



Túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) szerelése

Példa: LED-es közvilágítás, beépítés a lámpatestbe

II. érintésvédelmi osztály: 

Nincs PE vezető, 
Védelem az L-N között

I. érintésvédelmi osztály:

EMC szempontjából kedvezőbb.

Védelem az L-N és az L/N-PE között

Kültéri LED-es lámpatestek korszerű túlfeszültség-védelme

Védelem a 

keresztirányú 

feszültségek 

ellen

Védelem a 

keresztirányú 

és hosszirányú 

feszültségek 

ellen



Védekezés a közvetlen villámcsapás hatásai ellen

Védekezés a közvetlen villámcsapás hatásai ellen túlfeszültség-

védelmi eszközökkel

Ilyen esetekben a villám-részáram (10/350 µs jelalak) jelenlétével kell 

számolni. Olyan túlfeszültség-védelmi készülékeket kell alkalmazni, 

amelyek a villámáram levezetésére alkalmasak.

Pólusonkénti villámáram-levezetés tipikus értékei:

7 kA

12,5 kA

25 kA

50 kA

Alkalmazható technológia: szikraköz (feszültségkapcsoló elem)

Indokolt esetben elszigetelt villámvédelem alkalmazása! 



Túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) szerelése

Példa: LED-es közvilágítás, Beépítés az oszlop 

csatlakozódobozába

Kültéri LED-es lámpatestek korszerű túlfeszültség-védelme

1+2. típus

3

3
3 Az intézkedés figyelembe 

veszi a csatlakozó-

vezetéket érő közvetlen

villámcsapásból származó 

villám-részáramokat, 

egészen 50 kA-ig (10/350 

µs)



Túlfeszültség-védelmi készülékek (SPD) szerelése

Példa: LED-es közvilágítás, Elosztószekrény

Kültéri LED-es lámpatestek korszerű túlfeszültség-védelme

1+2. típus:

7

7
7 Az intézkedés figyelembe 

veszi a csatlakozó-

vezetéket érő közvetlen

villámcsapásból származó 

villám-részáramokat, 

egészen 50 kA-ig (10/350 

µs)



Galvanikus csatolás vizsgálata az MSZ EN 61643-11 

szabvány alapján

Közvetlen villámcsapás:

 Vezetett villám-részáramok a csatlakozó vezetékben/kábelben

 Példa: utcai térvilágítási oszlop+lámpatest

Kültéri LED-es lámpatestek korszerű túlfeszültség-védelme

Villám lökőáram-generátor
25 kA
10/350 µs

Táp-
egység

240 V-
50 Hz kiegyenlítő

SPD

L1

N

PE

DSH TT
2P 255

SPD
Az oszlop 
tövénél 
beépítve

L1 PE

T
ri

g
g

e
r

T
ri

g
g

e
r

T
ri

g
g

e
r

5 µH =
5 m vezeték

oszlop
hossza
7 m

Forrás: DEHN+SÖHNE



Példa: utcai térvilágítási oszlop+lámpatest 

laboratóriumi vizsgálata a DEHN+SÖHNE cégnél

Kültéri LED-es lámpatestek korszerű túlfeszültség-védelme



LED-es világítási rendszerek csoportosítása

2. A LED driver utáni 12, 24 V-os hálózat nagy térbeli kiterjedésű

Vannak olyan esetek, amikor a feladat nagyobb felületek egyenletes 

megvilágítása LED-ekkel, pl. reklámfeliratok esetében, ahol a LED driver után a 12, 

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.



Reklám pylonok, reklámfeliratok épületek homlokzatán



Reklám pylonok LED-es világítással

Scan Sign LED lights 30

Főelosztó

Csatlakozó 

építmény

Pörgetett vasbeton oszlop

A betonacél szálakat be kell 

kötni a földelőrendszerbe

Potenciálkiegyenlítő vezető

Elosztó/kötő-

dobozok

Külső levezető

30x3,5 St/St 

1,5 m-enként 

összekötve a 

betonvasalás-

sal
Vezetékezés az oszlopon 

belül

230 V / AC 3x NYM 3x4 mm²
Szabadvezetékes 
hálózat

3
0
-4

0
m

2
,5

 m

16 m



Reklám pylonok LED-es világítással, Kárforrások

Scan Sign LED lights 31

Főelosztó

Potenciálkiegyenlítő vezető

elosztószekérn

y

Csatlakozó 

építmény

S4

S2

Szabadvezeték

S1



Teszt elrendezés – induktív csatolás

LED Testing January 2014

1. teszt: Induktív csatolás

Leválasztó 
transzformátor

L1

N

230 V/50 Hz

Csatlakozás a 
lőkőáram-
generátorhoz

A

Lökőáram
terhelésLökőáram generátor

100 kA; 10/350
1…10 kA/µs

NL

PE

S
P
D

D
riv

e
r

DC/DC

Rézvzető



Teszt elrendezés – induktív csatolás

Crowbar II 200 kA 10/350 µs generátor (DEHN+SÖHNE) 



Villámárammal átjárt rézvezeték 4 cm-re a LED hurok 

középvonalától – fotó villámáram-terhelés előtt



Villámárammal átjárt rézvezeték 4 cm-re a LED hurok 

középvonalától – fotó villámáram-terhelés után



Teszt elrendezés – induktív csatolás

Értékelés

10 kA/µs meredekségű villámáram-terhelés hatására a LED áramkör 

nem világított tovább. 

A vizsgált mintadarabot a hálózati táplálásról leválasztva, majd 2 perces 

„pihentetés” után a hálózatra visszakapcsolva ismét működött.

A vizsgát mintadarab reverzibilis károsodást szenvedett. 

Kérdés: Ismételt igénybevétel esetén, hány igénybevételt bír ki az 

elrendezés? – Ezt sajnos a teszt költségessége miatt nem vizsgáltuk.



Kísérleti elrendezés, Hybrid impulzus (1,2/50 µs és 8/20 

µs) közvetlen becsatolása a DC körbe

2. teszt: Közvetlen, 

galvanikus becsatolás 

a DC körbe

Lökőáram

genenrátor

Levá-
lasztó
transz-
formá-
tor



Kísérleti elrendezés, Hybrid impulzus (1,2/50 µs és 8/20 

µs) közvetlen becsatolása a DC körbe (DEHN+SÖHNE)



Hybrid impulzus (1,2/50 µs és 8/20 µs) közvetlen 

becsatolása a DC körbe – mintadarab a vizsgálat előtt



Hybrid impulzus (1,2/50 µs és 8/20 µs) közvetlen 

becsatolása a DC körbe – mintadarab a vizsgálat után



Hybrid impulzus közvetlen becsatolása a DC körbe

Értékelés

0,6 kA (8/20 µs) lökőimpulzus közvetlen becsatolását követően a LED 

hurokban 0,3 kA és 0,3 kV lökőimpulzusokat mértünk, amelynek 

következtében a mintadarab maradandó (irreverzibilis) károsodást 

szenvedett. 

A tápfeszültség ismételt visszakapcsolását követően sem állt helyre a 

működés. 

A LED hurokban lévő minden egyes LED PN átmenete zárlatot 

mutatott.  



Hybrid impulzus közvetlen becsatolása a DC körbe

Értékelés

Következtetés: 

Indukált csatolás esetén a LED hurok igen nagy immunitással 

rendelkezik LEMP igénybevétel esetén. A problémát a gyakori 

villámcsapással járó (exponált helyen) nagy ismétlési szám 

jelentheti.

Ha a villámáram útjában galvanikus csatolás alakul ki (a 

vezetékszigetelés ebből a szempontból elhanyagolható), akkor a 

LED hurokban lévő LED-ek már kis lökőáram hatására is 

károsodnak.

Megoldás: Elszigetelt külső villámvédelem (nagyfeszültségű 

szigeteléssel ellátott levezető (HVI) és megfelelő földelés kialakítása 

szükséges a károsodások megelőzésére.



Elszigetelt külső villámvédelem, nagyfeszültségű 

szigeteléssel ellátott levezetővel (HVI)

HVI®light HVI®long HVI®power



Köszönöm a figyelmet!

Dr. Kovács Károly

Műszaki tudomány kandidátusa

DEHN + SÖHNE GmbH+Co.KG

Magyarországi Képviselet

ÓE- Villamos Energetikai Intézet – egy. adj.


