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1. BERUHÁZÁS ADATAI 

1.1 Az termelő rendszer létesítésének előzményei célja, nagysága alapadatai 

 

A Békés Megyei Központi Kórház KEHOP-5.2.11-16-2017 "Fotovoltaikus rendszerek 
kialakítása központi költségvetési szervek részére" megnevezésű pályázat keretében 
napenergia felhasználását tervezi, költségeinek mérséklése érdekében. 
 
Megyei szintű feladatokat ellátó integrált kórház nagyszámú olyan épülettel, épületrésszel 
bír, amelyek gazdaságos üzemeltetésüket, energetikai jellemzőiket tekintve rendkívül 
kedvezőtlen állapotban vannak. Energiahatékonyságot is növelő pályázat lévén rendkívül 
fontos a beruházás környezetre gyakorolt kedvező hatása is, mellyel növelni tudjuk a 
megújuló energiafogyasztásunk részarányát a teljes fogyasztáshoz képest, köszönhetően a 
beszerelésre kerülő napelemeknek. E pályázati felhívás szellemében tulajdonosi - pályázói 
döntés alapján a Békés Megyei Központi Kórház menedzsmentje, a hrsz.: 3640/4 fejlesztés 
alatt álló ingatlanján tervezi összesen 400 kWp teljesítményű napelemes energia termelő 
rendszer (NEETR) építését. 
 
A napelemek elhelyezésére az 3640/4 helyrajzi számú ingatlanon lehetőség van földre 
telepített tartószerkezeten. A szükséges terület megközelítően 6400 m2. A beépítésre 
tervezett napelemek száma 1510 db. 
 
A pályázati kiírás szerint a napelemes rendszer tervezett termelése nem haladja meg a 
fejlesztéssel érintett épület/létesítmény villamos energia felhasználását, valamint az 
áramszolgáltató hálózatába való visszatáplálás nem megengedett! 
 
A fenti előírások miatt a NEETR nem építési engedély köteles, de az illetékes DÉMÁSZ 
Hálózati elosztói engedélyeshez engedélytervet (Csatlakozási tervet) kell benyújtani. 
 

A telepített berendezéseknek képesnek kell lennie a pályázatban szereplő 458 000kWh/év 

energiahozam megtermelésére.  

 

A tervben szereplő típusok műszaki színvonalat határoznak meg, az eszközök legalább 

azonos műszaki színvonalú termékekre kiválthatók. 

Napelem modulok esetén műszakilag egyenértékűnek tekinthető, ha a modul teljesíti az 

alábbi feltételeket: 

- megengedett teljesítmény tolerancia:-0%, +4,99% 

- fizikai méretben való megengedett maximális eltérés: +-10% 

- maximálisan megengedett tömegnövekedés: +50% 

- gyártói termékgarancia:11 év 

- gyártói teljesítménygarancia:10 év 90%, 25 év 80% 

- minimum 3 gyűjtősín (busbar)/cella 

- minimum 3 bypass dióda 

-  tervezett napelemek 265Wp névleges teljesítményű polykristályos napelem modulok 
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A tervezet NEETR elhelyezését és blokkosítását a rendelkezésre álló terület és a 

leszabályozási kényszer miatt 3 blokkban tervezzük. 

A blokkok, illetve alrendszerek méretei: 

 

Terület 

Blokkok 

Napelemek 

Db/string modul telj. [Wp] össz. telj. [kWp] 

I. blokk Keleti 

telekhatáron 

504 

6X2x20+2x22=504 db 
265 133,56 

II. blokk Déli 

telekhatáron 

522 

5X2x20+2x22+1x2x21+2x20=502db 
265 133,03 

III. blokk Nyugati 

telekhatáron 

504 

6X2x20+2x22=504 db 
265 133,56 

 

Összesen: 

 

1510 

 

265 

 

400,15 

 

 
Az alrendszerekhez kiválasztott inverterek: 

 

Terület 

Blokkok 

Inverterek 

Típus/string db össz. telj. [KVA] 

I. blokk Keleti 

telekhatáron 
Fronius Symo 20.0-3M tip. 

6x(2x20+2x24)=504 db 
6 120 

II. blokk Déli 

telekhatáron 

Fronius Symo 20.0-3M tip. 

5x(2x20+2x22)+1x(2x21+2x20)=502 

db 

6 120 

III. blokk Nyugati 
telekhatáron 

Fronius Symo 20.0-3M tip. 
6x(2x20+2x24)=504 db 

6 120 

Összesen: 
 

18 360 

 1.2.  A csatlakozást biztosító 0,4 kV-os környezet 

 

A létesítmény a közcélú hálózat 130-243. jelzőszámú Szentháromság u. 20/0,4 kV-

transzformátoráról kap betáplálást 0,4 kV-os feszültségszinten. Rendelkezésre álló 

felhasználói teljesítmény 391,23 kW. A csatlakozást biztosító főelosztó szekrény 

elkülönített áramváltós mérést is tartalmaz. Tartalék betáplálás nincs. 

A középfeszültségű hálózatot a beruházás közvetlenül nem érinti. 

A beruházás teljes egészében a beruházó saját, belső hálózatán generál módosításokat, 

és úgy lesz kialakítva, hogy a rendszer továbbra is megfeleljen a vonatkozó 
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előírásoknak, közöttük különösen a Villamos energiáról szóló 2007 évi LXXXVI. 

törvénynek és a DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. Elosztói Üzletszabályzatának, valamint a 

KE1659/20171017 jelű tájékoztató levélnek(MGT). 

 

A PV rendszer úgy kerül kialakításra, hogy a napelem illetve inverter csoportok a 

telekhatáron levő bővítendő főelosztóba lesznek becsatlakoztatva, és az energia a 

meglévő, megmaradó fővezetékeken keresztül jut el a létesítmény többi részébe. 

 

A rendszerek által megtermelt energiát a létesítmény teljes egészében elhasználja, 

az áramszolgáltató hálózatába való visszatáplálás nem megengedett! 

 

A visszatáplálás elkerülése végett a meglévő elszámolási mérés után be kell építeni 

egy visszatáplálást megakadályozó készüléket. A készülék két fokozatban kioldási 

jelet ad. Ennek hatására a telepítésre kerülő invertereknek is megfelelő sorrendben le 

kell kapcsolniuk. A visszatáplálást megakadályozó rendszer első, és második fokozatú 

kioldás-jelzés megszűnését követően az invertereknek vissza kell térniük normál 

működési állapotba. 

 

A visszatáplálást megakadályozó készülék és az inverterek, illetve vezérlőszekrények 

közötti kommunikáció kábeles összeköttetés útján történik. 

 

A visszatáplálást megakadályozó készüléket és a működési módját el kell fogadtatni a 

területi Áramszolgáltatóval. 

 

2. A NAPELEMES ENERGIA TERMELŐ RENDSZER MŰSZAKI PARAMÉTEREI  

 

PV rendszer összes darabszáma:                           1510 db 

PV rendszer összes "DC" oldali teljesítménye: 400,15 kWp 

Névleges "AC" oldali teljesítmény (csatlakozási): 360 kW 

Primer energiaforrás: nap (megújuló) 

Csatlakozás módja: Háromfázisú 

Csatlakozás feszültség szintje: 0,4 kV 

Csatlakozási pont: létesítményi(telepi) főelosztó 
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(NEETR) üzemmódja: Fogyasztáscsökkentés, a „felesleges” energia a közcélú hálózatba 

betáplálásra nem kerül, mivel az inverterek szükség esetén le lesznek kapcsolva. 

 

2.1.  A napelem modulok adatai 

  

 265 Wp polikristályos napelem modul 

 rendszerfeszültség:1000 Vdc.  

 pozitív teljesítmény tolerancia 

 termékgarancia, első 10 évben a névleges teljesítmény 90%-a, 

 25 éven keresztül pedig a 80%-a. 

11 év termékgarancia 

2.2.  Inverterek főbb adatai 

 

 Fronius Symo 20.0-3M 

Gyártó: Fronius int. Gmbh 

Maximális AC 

teljesítmény: 
20000 

Maximális DC 

feszültség: 
1000 V 

Maximális DC 

áram: 
33A/27A 

Névleges AC 

teljesítmény: 
20 kVA 

Névleges AC 

feszültség: 
230V/400             3~ 

 

Maximális AC 

áram: 
32A 

Fázistolás: 1 

Hatásfok: 98,0% 

 

            2.3 Vezetékek, kábelek elosztó és vezérlőszekrények. 
 

A modulokat egymással a rajtuk található patch kábelekkel gyorscsatlakozókon 

keresztül kell összekötni. A string első és utolsó modulját gyorscsatlakozóval 

csatlakoztatott UV álló 1x4mm2 szolárkábel segítségével a DC szekrényekbe kell 

bekötni, amelyekben a DC 1 típusú túlfeszültség levezetők és (árnyékos napelem 
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stringekhez olvadó biztosítók). A DC szekrények elhelyezése az inverter mellé 

történik. 

 

A DC szekrények összekötése az inverterekkel UV álló NYY 4x10 mm2 kábellel +PE 

1x16 mm2  MKH vezetékkel történik. 

 

Az inverter kimenetén AC 3PN 400V feszültség jelenik meg. Az inverter az AC 

hálózatból veszi a szinkronozási jelet. 

 

Az inverter által előállított feszültséget a mellette elhelyezésre kerülő AC 

szekrényekbe vezetjük. Ebben kerül elhelyezésre az AC oldali 1 típusú túlfeszültség 

levezető és négy pólusú leválasztó kapcsoló.  

Az invereterek AC szekrényeiből az energia NYY 4x50mm2 földkábeles (összesen 18 

db) csatlakozással gyűjtő-vezérlő AC szekrényekbe (E1-E3) kerül bekötésre. 3 db 

azonos kiépítésű gyűjtőszekrény lesz telepítve.  

AC gyűjtőszekrényekbe 1db NH II. 1 db 3x200A gL/gG, és 6 db NH 00. 3x40A gL/gG 

olvadó biztosító és a lekapcsolást biztosító vezérelt mágnes kapcsoló, valamint ennek 

védelmi biztosítója, vezérlő kábele és AC túlfeszültség védelem lesz beépítve. 

 

 
 

A 1 db gyűjtőszekrényből 1 db SZAMKAM 4x240mm2 földkábel, (azaz összesen 3 

darab a 3 szekrényből) csatlakozik a telekhatáron meglevő, de bővítendő FE jelű 

telepi csatlakozó- főelosztó szekrény mellé bővítésként létesülő PV csatlakozó-

vezérlő szekrénybe.  
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                            beépítendő áramváltók helye 

Meglevő FE jelű telepi-csatlakozó főelosztó szekrény bővítése átalakítása: 

 

A fenti képen látható meglevő szekrénybe a meglevő fogyasztás mérési célú 

áramváltó jobb oldalára (mért rész) be kell építeni 3 db 750/5 A áttételű áramváltót, 

mely a visszatáplálást tiltó PM 5330 típusú készülék árambemenetére fog csatlakozni. 

A meglevő jobb oldali mért biztosító sorokat jobbra el kell tolni, hogy a mérőváltó 

elférjen. A sínezést meg kell toldani, vagy cserélni kell, és át kell vezetni a bővítésként 

mellé helyezendő PV csatlakozó-vezérlőszekrénybe. 

 

A főelosztó mellé telepítendő 3db SZAMKAM 4x240mm2 földkábelt (PV tápkábeleket) 

befogadó PV csatlakozó-vezérlő szekrénybe lesz telepítve a fedővédelmi célú 

MAINSPRO relé, valamint a visszatáplálást megakadályozó kettő-három fokozatra 

beállítandó visszatáplálást tiltó 2 db PM 5330 típusú készülék. Szintén ide kerül 

beépítésre 3 db segéd relé. A segéd relék kimeneti érintkezőiről indulnak a vezérlő 

kábelek, melyek a gyűjtő AC szekrényekbe telepített mágnes kapcsolókat vezérlik. 

Ebben a szekrénybe főáramköri és vezérlőköri biztosítók és 1 típusú AC túlfeszültség 

levezető lesz elhelyezve. 
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Nyomvonalak leírása, vezeték, kábel: 

A napelemek és a string toldó vezetékek a napelemek alatt a tartószerkezetre 

rögzítendők műanyag UV álló kötegelővel. Ha a string toldókat a sorok között kell 

földben átvezetni ATM 40mm védőcsőbe kell húzni. A tartószerkezetre az inverterek 

mellé szerelt AC szekrényekből árokba fektetett földkábellel csatlakozunk a E1-E3 

elosztókig. Ennek nyomvonala az állványok alatt, illetve az állványsorok között 

földárokba lesz. Az E1-E3 szekrényektől az állványsorok között a terület hosszirányú 

közepén vezetett úttal párhuzamosan kell a mosoda épület betápláló 

kábelnyomvonaláig vezetni majd az előbbi kábel nyomvonalát kell követni a 

telekhatári főelosztó mellé telepítendő PV csatlakozó-vezérlő szekrényig. 

 

Figyelmeztető táblák, feliratok: 

Figyelmeztető táblák, készülék, áramkőr feliratok, kábeljelölések, szerelt elosztó 

szekrények feliratai, minősítő dokumentumai a vonatkozó szabványok szerint 

készítendők. Különös tekintettel a következőkre MSZ EN 61439, MSZ 13207, TvMI 

7.2:2016.07.01.  MSZ 453: 1987.  

            2.4 Tartószerkezet 
 

Az 1510 db napelemet földre telepített kiemelt déli tájolású 30o dőlésű tartó 
szerkezetre kell kétsoros függőleges kiosztással felszerelni. A tartószerkezet a 
mellékelt GE-01 vázlaton piros színnel kiemelt területre tervezzük elhelyezni. A 
pontos elhelyezés, blokk kialakítás, kerítéstől és épületektől a távolság a kiviteli 
tervben lesz pontosítva. A lényegi adatok méretek az első kiemelt dőlt sorban 
meghatározottak, azok nem változtathatók. A tartószerkezet talajcsavaros, vagy 
beüthető cölöpös módszerrel rögzítendő a talajhoz. A sorkiosztás az alábbi vázlat 
szerint kell készüljön, de a választott gyártó szerint a méretezést pontosítani kell! 
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3. CSATLAKOZÁSI PONTRA ELŐÍRT, ILL. MEGADOTT SZOLGÁLTATÓI FELTÉTELEK 

3.1 Feszültségviszonyok 

 

Napelemes oldalon a maximális, névleges feszültség:  1000 V DC 

Az alkalmazott érintésvédelem módja:  DC IT rendszer, és kettős 

szigetelés 

 

Hálózati oldalon a névleges feszültség:    3x400/230V 50Hz 

Az alkalmazott érintésvédelem módja:    TN-C-S és EPH 

 

3.2 Védelmi elvárások 

 

Hálózati szinkron megszűnése (táplálás kimaradás) esetén az inverterek egy belső 

megszakító segítségével azonnal leválnak a hálózatról, zárlatra nem táplálnak, 

szigetüzemben nem képesek működni. Az invertereket a hálózattal együttműködő 

üzemmódra tervezték. A megszakító az inverter váltakozó áramú oldalán van 

elhelyezve, kialakítása olyan, hogy a beépítés helyén fellépő zárlati áramot károsodás 

nélkül képes elviselni. A rendszer egymástól függetlenül figyeli a csatlakozási pont 

minőségi paramétereit: frekvencia, feszültség, impedancia, és a közcélú hálózaton, a 

felhasználó hálózatán vagy a termelő berendezésben bekövetkező hiba esetén 

lekapcsol. 

 

Ez elosztó hálózati engedélyes által javasolt védelmi beállítások a következők: 

 

Feszültségcsökkenési védelem Un – 0,7Un   javasolt beállítás: 0,8 Un/5 min 

Feszültségnövekedési védelem Un – 1,15Un  javasolt beállítás: 1,1 Un/1 min 

Frekvencianövekedési védelem 50 Hz – 52 Hz  javasolt beállítás: 50,2 Hz/10 s 

Frekvenciacsökkenési védelem 48 Hz – 50 Hz  javasolt beállítás: 49,8 Hz/10 s 

 Hálózatra kapcsolódás késleltetése 30 s – 300 s  javasolt beállítás: 300 s 

 Egyenáramú védelem     javasolt beállítás: 2 A/5 s 
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Az inverter konkrét beállítási értékei a következők:    

Feszültségcsökkenési védelem 184 V  5 min 

Feszültségnövekedési védelem 253 V  1 min 

Frekvencianövekedési védelem  50,2 Hz  10 s 

Frekvenciacsökkenési védelem  49,8 Hz 10 s 

Hálózatra kapcsolódás késleltetése  300 s  minimum 60 s 

Egyenáramú védelem  2 A  5 s 

Teljesítményszabályozás meredeksége 40% Pm /Hz - 

Frekvenciafüggő teljesítményszabályozó 
küszöbfrekvencia 

50,2 Hz 0,2 s 

 
A közcélú hálózattal történő megfelelő biztonságú párhuzamos üzemmód érdekében az 
áramszolgáltató előírta a fedővédelmi funkciót ellátó OVRAM engedélyes védelmi relé 
alkalmazását, melyek a hálózati szinkron tarthatatlansága esetében szintén leválasztják a 
termelő rendszert és így az invertereket is. 
A választott készülékek ComAp MainsPro típusú OVRAM engedélyes védelmi relé du, df és 
vektorugrás védelmi funkciót lát el. 
Ez a relé a létesítmény telekhatáron levő főelosztó bővítésként a mellé telepítendő PV 
csatlakozó-vezérlő szekrénybe lesz beépítve, A PM 5330 készülékekkel együtt. Ezek a 
készülékek a blokk AC gyűjtőszekrényekbe elhelyezett mágnes kapcsolókat vezérlik. A védő 
relé beállítási értékeit az alábbi táblázat szerint kell paraméterezni. 
 

Feszültségcsökkenési védelem 182 V  500ms 

Feszültségnövekedési védelem 255 V  500ms 

Frekvencianövekedési védelem  52,0 Hz  500ms 

Frekvenciacsökkenési védelem  47 Hz 500ms 

Vektorugrás védelem 8 fok önidő 

 

3.3  Tervezett meddőviszonyok 

  

A termelő rendszer létesítése a jelenlegi meddőviszonyokat nem változtatja meg. 

4. ELSZÁMOLÁSI MÉRÉS ÉS KIALAKÍTÁSA 

 

A napelemes termelő rendszer meglévő, mért fogyasztói hálózatra csatlakozik, új 

mérőhely létesítése, mérőhely módosítása nem szükséges, viszont a szolgáltató 

hálózatára történő visszatáplálást meg kell akadályozni. 

 

 

 



Napelemes energia termelő rendszer tender terve 2017. 
 

  
  Oldal: 14 / 28 
 
 
 
 

5. A TERMELŐ RENDSZER RÉSZÉRŐL VÁRHATÓ HÁLÓZATI VISSZAHATÁSOK 

 

5.1  Hálózati csatlakozási pont 

 

Az elkészítendő kiviteli tervek alapján a termelőegység a felhasználói hálózatra a 

legközelebbi alkalmas elosztó berendezésben kialakított túláram-védelmi készüléken 

keresztül fix bekötéssel 3 fázisra csatlakozik. 

 

5.2. A hálózatra csatlakozás általános kritérium rendszere 

 

A PV modulok által termelt villamos energiát a létesítmény fogyasztói teljes 

mértékben elfogyasztják. Visszatáplálás nem lehetséges. A visszatáplálás 

megakadályozására be kell építeni kettő PM5330 típusú készüléket A készülék 

felprogramozásra kerül 4/4-es teljesítménymérésre. A PM5330 teljesítménymérő 

áramváltón keresztül méri a teljesítmény irányokat. 

 

A PM5330 teljesítménymérő készülék méri a vételezett, és termelt energiát és az 

energia áramlás irányának megfelelően, előjelesen a hatásos teljesítmény értékét, 

ezzel jelzi is az energiaáramlás irányát. Amennyiben az energiaáramlás iránya közelít 

a megforduláshoz (az inverterek visszatáplálnának a hálózatba) az R1 kimeneti relé 

kikapcsoló jelzést ad inverterek egy részének. Amennyiben az energia iránya továbbra 

is közelít a visszatermelés felé úgy az R1-R2-R3 kimeneti relé lekapcsolja a 

fennmaradó invertereket. 

 

R1 lekapcsolja: 

o I. blokk PV alrendszerét (120 kW) 

 

- R2 lekapcsolja: 

o II. blokk PV alrendszerét (120 kW) 
 

- R3 lekapcsolja: 
 

o III. blokk PV alrendszerét (120 kW)  
 

 

Amennyiben az energia irány megfordul az R1 és R2 és R3 relék ismét engedélyezik az 

alrendszerek működését. 

 

Az R1 és R2 és R3 reléket működtető logikai komparátort úgy kell paraméterezni, 

hogy a relé meghúzása és elengedése között a lekapcsolt teljesítmény + kb. 10% 
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hiszterézis legyen. Így elkerülhető a rendszer belengése abban az esetben, ha a 

termelt és felhasznált energia mennyisége pont megegyezik. 

 

A PM5330 készülékek R1 és R2 és R3 relék jelzését kábeles úton kell továbbítani.  

 

A blokk betáplálási pontoknál a beavatkozó eszközöket bontó kontaktussal 

vezéreljük. Az adott inverter csoport lekapcsolásának vezérlő feszültsége mindig 

abból az elosztóból ellátva, ahova az inverter csoport csatlakozik. Így a lekapcsolás 

működésbe lép, 

 

o ha a PM5330 készülék vezérlési utasítást ad (megszakítja a vezérlő 

áramkört) 

o ha a vezérlő kábel megsérül 

o ha a csatlakozó elosztóban nincs feszültség 

 

A napelemek inverterének szinkronban kell lennie az Áramszolgáltató hálózatával. 

Ezért a napelemek szigetüzemben történő üzemeltetése tilos!  

 

5.3  HFKV jelszint 

 

A termelő rendszer létesítésével a HFKV jelszint nem változik. 

 

5.4 Meddő teljesítmény szabályozás 

 

A meddőviszonyokban változás nem történik, így külön a termelő rendszer 

tekintetében szabályozni sem szükséges. 

 

5.5. A termelő rendszer által okozott villogás, felharmónikus tartalom: 

 

A berendezés a várható hálózati visszahatás szempontjából megfelel az érvényben 

lévő Elosztói szabályzat előírásainak. A termelő berendezés által okozott 

hálózatszennyezések (relatív THD / flicker / feszültségváltozások stb.) nem nagyobbak 

az MSZ EN 50160 szabványban meghatározott feszültségminőségi határértékek 1/5-

énél. Mindamellett kielégítik az Elosztói szabályzat 6/B. mellékletének 

visszahatásokra vonatkozó előírásait. 
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5.6. A csatlakozási pont zárlati teljesítmény növekedése: 

 

A napelemes rendszerek DC oldala áramgenerátoros kialakítású. Ezért a DC oldal 

zárlati árama maximum 10%-kal magasabb a mindenkori névleges üzemi áramnál. A 

telepített PV rendszer a napelemes rendszerek ezen sajátossága miatt a zárlati 

áramot maximum ennyivel növeli. 

Tehát a csatlakozási pontokon történő zárlati teljesítmény növekedésként az 

inverterek névleges teljesítménye +10%-kal számolhatjuk, ami 396,6 kVA. 

6. VÉDELMI RENDSZER KIALAKÍTÁSA 

6.1 Lekapcsolási fokozatok 

 

A visszatáplálás mentesítés beavatkozó pontjai a blokk elosztó/szekrények napelemes 

betáplálási mágneskapcsolói. Ezeket az R1, R2, R3 relé a következő csoportokba 

kapcsolja le: 

 

 

 

Lekapcsolási csoportok összesítő táblázat 

Épület 

megnevezése 

Csatlakozási pont 

megnevezése 

Betáplálás 

teljesítménye 

[kW] 

Lekapcso

lási 

lépcső 

Lekapcsolást 

végző kimenet 

I. blokk E-1. alelosztó 120 1 R1 

II. blokk E-2. alelosztó 120 2 R2 

III. blokk E-3. alelosztó 120 3 R3 

Összes lekapcsolt teljesítmény 360 1+2+3 R1+R2+R3 

 

Lekapcsolást végző  R1 és R2 és R3 relék beállítási paraméterei: 

 

R1 relé lekapcsolási értéke:  +60 kW 

 visszakapcsolási értéke:  kikapcsolási érték +10% 

 lekapcsolható maximum teljesítmény:  120kW 

 
R2 relé lekapcsolási értéke:  +40 kW 

 visszakapcsolási értéke:  kikapcsolási érték +10% 

 lekapcsolható maximum teljesítmény:  120 kW 
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R3 relé lekapcsolási értéke:  +20 kW 

visszakapcsolási értéke:  kikapcsolási érték +10% 

lekapcsolható maximum teljesítmény:  120 kW 

 

Az R1 és R2 és R3 alapállapotban zárt kontaktust adnak. Lekapcsolási parancs 

hatására a kontaktusok nyitnak. Kontaktus nyitás következik be a következő 

üzemzavarok, események esetén is: 

 

Feszültség letörés vagy feszültség hiány. 

Tűzvédelmi kikapcsolás (feszültség hiány). 

Kábel szakadás (feszültség hiány). 

Lekapcsolási vezérlés átviteli hiba. 

 

6.2  Termelő rendszer hibavédelme (érintésvédelme): 

 

A DC oldali hibavédelem kettős szigetelés (II. osztály). Az egyenáramú csatlakozások 

MC-4 típusú elemek alkalmazásával készültek. Az inverterekről való leválasztást az 

inverter DC oldali szakaszolókapcsolója biztosítja. Az invertereken figyelmeztető felirat 

és piktogram található, jelezve, hogy az aktív vezetők az inverterről való leválasztás 

után is feszültség alatt maradhatnak. 

 

Az AC oldali hibavédelem TN-S rendszer. A termelő berendezés AC oldali hibavédelme 

illeszkedik a fogyasztói berendezés érintésvédelmi megoldásához. Az inverter belső 

hibaáram relét (RCD) tartalmaz. 

 

A modultartó állványok földelési ellenállása maximum 10 ohm lehet. A tartószerkezet 

sorokat kettő helyen össze kell kötni. Az összekötések legfeljebb 20 m távolságra 

lehetnek. Olyan földelő háló szükséges melynek hálóosztása maximum 40x40m. A 

tartószerkezet villámáram vezető képes összekötését biztosítani kell. A napelemes 

rendszer telepítésekor a hibavédelem, üzemi földelés, villámvédelem potenciál 

kiegyenlítés szempontjait figyelembe kell venni és a szigorúbb feltételt támasztó 

vezeték keresztmetszeteket kell választani. 

 

A szerelések elkészültével első felülvizsgálatot kell végezni és ezen belül 

érintésvédelem hatásosságáról méréssel kell meggyőződni. A felülvizsgálati mérési 

jegyzőkönyvet a műszaki átadási jegyzőkönyvhöz kell csatolni. 
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6.3 Termelő rendszer túlfeszültség- és villámvédelme: 

A termelő berendezés elemeit védeni kell a légköri, ill. hálózati túlfeszültségek 

hatásaitól. A túlfeszültség-védelmi megoldást a telepítési helyen alkalmazott 

villámvédelmi kialakítás és helyszíni adottságok határozzák meg. 

Mivel a napelemes rendszer területét a beruházó nem kívánja vagyonvédelmi 

kerítéssel ellátni, ezért javasolt a villámvédelem kiépítése. 

54/2014. (XII. 5.) Bm. rendelet norma szerinti villámvédelem létesítése szükséges, 

melynek terveit az MSZ EN 62305 szabvány szerint kell készíteni. A védelmi szintet a 

napelemes rendszerekre javasolt (TvMi F.1.6.6.5) LPS III. villámhárító osztály, SPM III.- 

IV. koordinált túlfeszültség védelem osztálya.  

 

A napelemes rendszer fém rögzítő- és tartóelemeken segítségével helyezkedik el a 

tartószerkezeten. A napelemes rendszer fémes elemeit nem lehet olyan távolságba 

elhelyezni a villámvédelmi felfogó és levezető eszközöktől, hogy az „s” biztonsági 

távolság betartható legyen. Ilyen körülmények között az inverter egyen- és váltakozó 

áramú oldalán, valamint a csatlakozási ponton 1+2. típusú túlfeszültség-védelmi 

készüléket kell elhelyezni. 

 

6.4 Vétlen érintés elleni védelem: 

  
A termelő rendszer berendezései egyedileg bevizsgált, minősített gyártmányokból 

épülnek fel, amelyek rendelkeznek a megfelelő IP védettséggel, burkolattal, illetve 

szigeteléssel, amelyek kielégítik a vétlen érintés elleni védelem követelményeit. 

 

A termelő rendszer elemeihez, kezelőszerveihez való hozzáférés a kialakítás módjából 

adódóan csak az illetékes, szakképzett, vagy kioktatott személyek számára lesz 

biztosított.  

A kivitelezéskor nagyon fontos a berendezések szakszerű szerelése, tömítések, 

védőcsövek, tömszelencék, a szükséges védettség biztosítása!! 

6.5. DC oldali lekapcsolás: 

 

Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet (OTSZ) napelemes rendszerek esetén előírja DC oldali 

leválasztás szükségességét. 

 

A Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TVMI) szerint kialakított rendszer megfelel a fenti 

rendelet kritériumainak. 

 

A napelemes rendszer DC kábelnyomvonalait az épületeken a TVMI 6.2.2.1. szerint 

alakítjuk ki, tehát a DC kábeleket kizárólag külsőtéren vezetjük, és a napelem mezőtől 
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az inverterekig mért kábelhossz nem haladja meg a 10 métert. Ilyen esetben nem 

szükséges távműködtetésű DC oldali leválasztó kapcsoló beépítése; elegendő az 

inverterbe szerelt gyári DC leválasztó kapcsoló. A DC vezetékek a napelem mező alatt 

vezetendők az inverterekig. Amennyiben a sorok közötti átkötések szükségesek azt 

földben vezetve védőcsőben kell szerelni. 

 

Ha a kivitelezés során a fentiek nem tarthatók be akkor külön DC oldali leválasztó 

kapcsolót kell beépíteni. 

 

A DC oldalon a nem lekapcsolható vezetékeket (feszültség alatt maradó vezetékeket) 

jelöléssel kell ellátni! 

„NAPELEM LEKAPCSOLÁSAKOR IS 

FESZÜLTSÉG ALATT MARADÓ DC VEZETÉK” 

 

A napelemes rendszer létére az épületek főbejáratánál, a tűzeseti lekapcsoló táblánál 

(ennek hiányában a tűzeseti főkapcsolónál) az alábbi figyelmeztető feliratot, biztonsági 

jelet kell elhelyezni. 

 

„FIGYELEM, AZ ÉPÜLETBEN NAPELEM/PV RENDSZER ÜZEMEL! AZ 

AKTÍV VEZETŐK A PV INVERTERRŐL VALÓ LEVÁLASZTÁS UTÁN IS 

FESZÜLTSÉG ALATT MARADHATNAK!” 

 
 

 

7. IRÁNYÍTÁSTECHNIKA 

 

7.1 Működtetések, jelzések, mérés 

 
A tervezett energia termelő berendezés nem minősül kiserőműnek és a rendszer 
teljesítménye 500 kVA alatt van. Nem csatlakozik az Áramszolgáltató telemechanikai 
rendszerébe. 
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8. ÜZEMELTETÉSI FELTÉTELEK 

 

8.1 Termelő rendszer tervezett üzemállapota 

  

A napelemes termelő rendszer meglévő, mért fogyasztói hálózatra csatlakozik, új 

mérőhely létesítése, mérőhely módosítása nem szükséges. 

Az alrendszerek úgy kerülnek kialakításra, hogy az egyes épületekben lévő legközelebbi 

alkalmas elosztó berendezésbe lesznek becsatlakoztatva, és az energia a meglévő, 

megmaradó fővezeték rendszeren keresztül jut el a létesítmény többi részébe. 

 

A rendszerek által megtermelt energiát a létesítmény teljes egészében elhasználja, az 

áramszolgáltató hálózatába való visszatáplálás nem megengedett! 

Hálózati szinkron megszűnése (táplálás kimaradás) esetén az inverterek egy belső 

megszakító segítségével azonnal leválnak a hálózatról, zárlatra nem táplálnak, 

szigetüzemben nem képesek működni. Az invertereket a hálózattal együttműködő 

üzemmódra tervezték. 

 

A napelemes rendszer visszatáplálás mentesítési rendszere csak a 0,4 kV-os üzemi 

betáplálásra lesz beépítve. Az inverterek kizárólag abban az esetben fognak működni, ha 

kizárólag az üzemi betápláláson keresztül van megtáplálva a létesítmény. Minden egyéb 

esetben a napelemes rendszer lekapcsolásra kerül. 

 

8.2 Szinkronozás 

 
Az inverterek szinkronizálása automatikus történik meg.  

 

8.3 Műszaki alapfeltételek a Termelő részére 

 

Betervezésre kerülő minden inverter rendelkezik DÉMÁSZ Hálózati Elosztó Kft. 

jóváhagyással. 

Generátoros betáplálás nincs a létesítményben, ha létesítését tervezik akkor figyelembe 

kell venni a visszatáplálást tiltó rendszert. 

Védelmi beállításokat a csatlakozási terv "áramszolgáltató" jóváhagyása véglegesíti. 

Azok módosítása csak "áramszolgáltatói" jóváhagyással történhet. 

A napelemes termelő rendszerhez kezelési üzemeltetési utasítást kell készíteni, azt a 
megbízott kezelőnek dokumentáltan oktatni kell.   
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9. MELLÉKLETEK 

 

9.1 Tervek 

 
GE-01  Elhelyezési átnézeti rajz, nyomvonal rajz 

GE-02  Összefüggési rajz 

GE-03  E - E3 Egyvonalas rajz 

GE-04  Lekapcsolás vezérlési rajz 

 

9.2. Egyéb dokumentumok, adatlapok 

 
1. sz. Melléklet: Tervezői nyilatkozat 

2. sz. Melléklet: Figyelembe vett fontosabb szabványok, előírások listája 
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FELELŐS TERVEZŐI NYILATKOZAT 
 

Alulírott tervező a 191/2009. (IX. 15.) számú Kormányrendelet III. fejezet 9. §-ban, és a 
vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően az alábbi nyilatkozatot tesszük: 
 
- tervezett építési tevékenység 

napelemek elhelyezése tartó szerkezeten földre telepítve  
- tervezett építési tevékenység helyszíne  

5700 Gyula, Szentháromság u. 14/A. 
ingatlan jogszabályi védettségére való utalás 
nincs védettség 

- megnevezése, rövid leírása (tartalma), jellemzői 
napelemek elhelyezése rendszertartozékaival, rendszerelemekkel talajra rögzítve 

- környezet meghatározó jellemzői, védettségi minősítése 
Heterogén környezet - intézményi és lakóterületek alkotják a közvetlen környezetet. 

- az építészeti-műszaki tervezők és a szakági tervezők neve, címe 
 

Tervező:         Imrovicz András villamosmérnök, Energetikai tervező 
Lakcím: 5600 Békéscsaba, Töltés utca 33. 

Jogosultsági szám: ET-E/04-497-2008 
 
 

 Az egyes tervanyagokban találhatóak a szakági tervezők aláírása. 
 

Jelen nyilatkozatunk keretében kinyilvánítjuk, hogy 
1. Az általunk tervezett műszaki megoldások megfelelnek a vonatkozó 
jogszabályoknak, így különösen az Étv. 31. §-ának (1)-(2) és (4) bekezdésében 
meghatározott követelményeknek, az országos településrendezési és építési 
követelményeknek és az eseti hatósági előírásoknak, 
2. A vonatkozó nemzeti szabványtól nem vált szükségessé eltérő műszaki megoldás 
alkalmazása, 
3. A dokumentációhoz a külön jogszabály szerinti biztonsági és egészségvédelmi 
tervanyag készült, 
4. Az épületek nem műemlék és nem áll más védelem alatt sem. 
5. A betervezett építési termékek megfelelőek és beépíthetőek. 

 

Békéscsaba, 2017. október. hó 

 

 
................................ 

Imrovicz András 

ET-E/04-497-2008 
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A tervezés során figyelembe vett főbb előírások 
 

MSZ 2364-460:2002 Épületek villamos berendezéseinek létesítése, Leválasztás 

és kapcsolás 

MSZ 2364-537:2002  Épületek villamos berendezéseinek létesítése, Leválasztó 

kapcsolás és üzemi kapcsolás eszközei 

MSZ HD 60364-1:2009  Kisfeszültségű villamos berendezések. Alapelvek, általános 

jellemzők elemzése, fogalom-meghatározások 

MSZ HD 60364-4-41:2007  Kisfeszültségű villamos berendezések. Áramütés elleni 

védelem 

MSZ HD 60364-4-42:2011  Kisfeszültségű villamos berendezések. Hőhatások elleni 

védelem 

MSZ HD 60364-4-43:2010  Kisfeszültségű villamos berendezések. Túláram-védelem 

MSZ HD 60364-4-443:2010  Kisfeszültségű villamos berendezések. Légköri vagy 

kapcsolási túlfeszültségek elleni védelem 

MSZ HD 60364-4-444:2011  Kisfeszültségű villamos berendezések. Feszültségzavarok és 

elektromágneses zavarok elleni védelem 

MSZ HD 60364-5-51:2010  Kisfeszültségű villamos berendezések. Általános előírások. 

MSZ HD 60364-5-534:2009  Kisfeszültségű villamos berendezések. Villamos szerkezetek 

kiválasztása és szerelése. Leválasztás, kapcsolás és vezérlés. 

MSZ HD 60364-5-54:2012  Kisfeszültségű villamos berendezések. Villamos szerkezetek 

kiválasztása és szerelése. Földelő berendezések és 

védővezetők 

MSZ HD 60364-5-56:2010  Kisfeszültségű villamos berendezések. Villamos szerkezetek 

kiválasztása és szerelése. Biztonsági berendezések 

MSZ HD 60364-6:2007  Kisfeszültségű villamos berendezések. Ellenőrzés 

MSZ HD 60364-7-712:2006  Épületek villamos berendezéseinek létesítése. Napelemes 

(PV) energiaellátó rendszerek 

MSZ 13207:2000  0,6/1 kV-tól 20,8/36 kV-ig terjedő névleges feszültségű 

erősáramú kábelek és jelzőkábelek kiválasztása, fektetése 

és terhelhetősége 

MSZ EN 61439:2012  Kisfeszültségű kapcsoló- és vezérlőberendezések 

MSZ 1585:2012  Villamos berendezések üzemeltetése 

MSZ 447:2009  Csatlakozás kisfeszültségű, közcélú elosztóhálózatra 

MSZ EN 61140:2003  Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a 

villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok 

MSZ 274/1-4 Villámvédelem (nem norma szerint) 

54/2014. (XII.5.) BM rendelet  az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 

TvMI 7.1:2015.03.05. Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus 

feltöltődés elleni védelem 
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1993. évi XCIII. törvény  a munkavédelemről 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet  a munkahelyek munkavédelmi 

követelményeinek minimális szintjéről 

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet  az építési munkahelyeken és az 

építési folyamatok során megvalósítandó minimális 

munkavédelmi követelményekről 

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet  a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről. 

22/2005. (XII. 21.) FMM rendelet  a munkaeszközök és használatuk biztonsági és 

egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet módosításáról  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


