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Elektronikus vezérlésű készülékek a te-
tőszerkezeten, mint pl. klímaberen-
dezés, fotoelektromos szolárberen-

dezés vagy mobiltelefon-antenna szüksé-
gessé teszik, hogy a szokásos belső túlfe-
szültség-védelmen túl, szigetelt vagy rész-
ben szigetelt külső villámvédelmet alakít-
sunk ki. Ezzel a megoldással a lehető leg-
nagyobb biztonságot garantálhatjuk a be-
rendezések számára.

Az utóbbi években a tetőszerkezetre kive-
zetett, az épület belső elektromos hálózatával
kapcsolatban lévő elektromos vagy elektroni-
kus vezérlésű készülékek száma jelentősen
megemelkedett. Egyre több helyen szerelnek
fel a tetőn klímaberendezést, szellőzőberen-
dezést és szellőzőcsatornákat, fotoelektromos
és termikus szolárberendezéseket, fémkémé-
nyeket, ventilátoros tetőszellőzőket, mobilte-
lefon-antennákat stb.

Az ezekbe a készülékekbe és berendezé-
sekbe történő közvetlen villámcsapás és az
ebből eredő károk megakadályozása érde-
kében a hagyományos belső túlfeszültség-
védelem kiépítése mellett, kiegészítő vé-
delmi intézkedésekre is szükség van szige-
telt villámvédelem formájában.

Abban az esetben, ha a tetőn lévő szellő-
zőcsatornát, mint nagy kiterjedésű fémtár-
gyat a külső villámvédelmi rendszerbe be-
kötjük, akkor a szellőzőcsatornába történő
közvetlen villámcsapást követően a csator-
na nagy felülete következtében a villám-
áram jelentős része onnan az épület belsejé-
be folyik le. Ez ellentétes az MSZ IEC 1312-1
villámvédelmi zónák kialakításával, hiszen a
villámáramot bevisszük az épület belsejébe,
ahol nagyobb védettségű LPZ villámvédel-
mi zóna helyezkedik el. A szellőzőcsator-
nákkal párhuzamos nyomvonalon futó, pél-
dául adatkábelekben (1. ábra) a tetőn lévő
szellőzőcsatornába történő villámcsapást
követően induktív csatolás révén feszültség
indukálódik, ami az érzékeny berendezések
tönkremeneteléhez vezethet. Az ilyen jelle-
gű kölcsönhatásokat a tervezés során igen
nehéz felsimerni, és a károk létrejöttét kizá-
rólag túlfeszültség-védelmi berendezések-
kel csak meglehetősen nagy költséggel lehet
elkerülni. A szigetelt villámvédelem ezzel

szemben relatíve kis ráfordítással biztonsá-
gos védelmet nyújt az ilyen esetekben is.

A szigetelt villámvédelem különösen ener-
giaszolgáltató, telekommunikációs szolgálta-
tó cégek, mobiltelefon-antennákat üzemelte-
tő társaságok, kórházak és más közösségi
épületek esetében, de ipari létesítményeknél
is kiemelkedő jelentőségű lehet.

Ezzel kapcsolatban fontos, hogy a minden-
kori építtető, illetve épületüzemeltető tuda-
tában legyen annak, hogy a hagyományos vé-
delmi megoldások milyen kockázatot rejtenek
magukban. A villámvédelmet kialakító vállal-
kozónak tudatában kell lennie a megajánlott
villámvédelmi koncepció kockázataival, és er-
re a megrendelő figyelmét is fel kell hívnia.
Továbbá a szigetelt külső villámvédelemmel,
mint alternatív árajánlattal profitálhat is. Hi-
szen a szigetelt villámvédelemmel értéknöve-
lő installáció valósítható meg, mert a vevő szá-
mára a különböző megoldások közül a lehető
legnagyobb biztonságot nyújtja, a kivitelező-
nek pedig többletbevételt hoz.

A szigetelt villámvédelem kialakítását
mindig a helyi adottságok figyelembevéte-
lével kell elvégezni. A szigetelt villámvéde-
lem kialakításának szabályait az ENV
61024-1 európai előszabvány tartalmazza.
Ezek közé tartozik a hálószerűen kialakí-
tott védelem módszere, a védőszög-eljárás
és a legördülő gömbök módszere.

A megrendelés elküldése után a kivitelező a
szigetelt villámvédelem kiépítéséhez szükséges
anyagot szereléskészen kapja meg. A szerelés
igen egyszerű, hiszen a Pröpster cég a termék-
fejlesztés során a gyors szerelést mindig első-
rendű elvként tartotta szem előtt. Ezért a ha-
gyományos külső villámvédelem szerelésével
szemben a szigetelt villámvédelem szerelése
nem igényel többlet időráfordítást.

Alapvetően a gyakorlatban, a teljes terje-
delmében szigetelt és a részben szigetelt vil-
lámvédelmi megoldások terjedtek el. Meg
kell azonban jegyezni, hogy az utóbbi eset
fordul elő a leggyakrabban. Ekkor a lapos te-
tőn, felfogó vezetőkből, hálószerűen kialakí-
tott felfogó rendszer a tetőfelépítményeknél
szigetelt villámvédelmi felfogó-berendezések-
kel van kiegészítve. Különösen jól bevált a
Pröpster cég által forgalmazott ISO-Stabil-

rendszer, amely minőségellenőrzésen átesett,
minőségi építőelemekből áll. A szigetelt vil-
lámvédelmi rendszer az alábbi elemekből áll:

● szigetelt felfogórúd, amely nemesacél,
álló, rögzítőrúdból és fali tartóból, üveg-
szál erősítésű szigetelőtartóból (függőleges
elhelyezkedésű és feszítőfejjel ellátott),
alumínium felfogócsúcsból és üvegszál
erősítésű, keresztirányú szigetelő tartóból
(vízszintes elhelyezkedésű és feszítőfejjel
ellátott) áll (2. ábra),

● villámvédelmi felfogórúd nemesacél-
ból, az oldalán elhelyezett keresztirányú,
szigetelt rögzítőrudakkal (3. ábra),

● szabadon álló villámvédelmi felfogó-
rúd nemesacélból (4. ábra).

A legegyszerűbb eset az, amikor a villám-
védelmi felfogórudat közvetlenül a megvé-
deni kívánt objektumhoz rögzítjük. Ez ki-
sebb térbeli kiterjedésű tetőfelépítmények,
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így fémkémények, tetőszellőzők esetében
megfelelő védelmet nyújt. Nagyobb kiterje-
désű tetőfelépítményeknél, így például fo-
lyadékhűtőnél, szellőzőberendezésnél cél-
szerű a villámvédelmi felfogóvezetőket há-
lószerűen, a védeni kívánt objektum felett
kifeszítve, szigetelt tartórudakkal alátá-
masztva kialakítani. Ebben az esetben a há-
lószerűen kialakított felfogórendszer és a
hozzá kapcsolódó több levezető miatt az
áram több ágra oszlik el, nagyobb lesz az
árameloszlási tényező, ezért az ENV 61024-
1 szerint elvégzendő számításokban a féme-
sen vezető felfogó, levezető, valamint a vé-
dett tetőfelépítmény között kisebb minimá-
lis szigetelési távolságok adódnak.

Komplex berendezéseknél, mint amilye-
nek a szellőzőberendezések és szellőzőcsa-
tornák, gyakran problémát jelenten a háló-
szerű felfogórendszer kiépítése, mivel a
megközelítési távolságok sokszor nem tart-
hatók be. Ezért közvetlen villámbecsapási
talppont kialakulásával kell számolni.
Ilyenkor a teljes berendezés felett kifeszített
felfogóvezetőkkel, amelyeket szigetelt tar-
tók tartanak és az oldalakon elhelyezett víz-
szintes szigetelőrudak feszítenek, optimális
védelem alakítható ki (5. ábra). Ebben az
esetben a tetőfelépítményt a felfogóvezető
nem közelíti meg, veszélyes megközelítés
tehát nem alakul ki. Minden esetben igen
fontos, hogy a felfogórudakat a helyi szél-
terhelési értékek figyelembevételével me-
chanikai terhelésre is ellenőrizni kell.

A szigetelt villámvédelem kialakítására jó
példa található Bécs 17. kerületében, ahol az

ausztriai Telecom számítóközpontját befoga-
dó épülete található. A projekt eredetileg a
külső villámvédelem helyreállítására vonat-
kozott volna a tető átépítését, illetve újonnan
felszerelt klímaberendezés telepítését köve-
tően. A klímaberendezésekre a számítógépes
helyiségek hűtése miatt volt szükség. A vil-
lámvédelemre ajánlatot tevő kivitelező a
helyszíni felmérés alkalmával azt állapította
meg, hogy a helyi adottságok következtében
– a klímaberendezésbe történő közvetlen vil-
lámcsapás többek között leállítaná a számító-
gépes rendszerek hűtését, illetve további ká-
rokat okozna – szigetelt villámvédelem kiala-
kítását javasolta. A hagyományos külső vil-
lámvédelemhez képest a szigetelt villámvé-
delem ebben az esetben 35%-kal nagyobb
beruházási költséget, emellett lényegesen
magasabb szintű védelmi szintet jelentett
volna. Az érvek meggyőzték a megrendelőt.

A szigetelt villámvédelem jól használható
szolárberendezések (6. ábra) és mobiltelefon-
antennák (7. ábra) külső villámvédelmének
kialakításához is. A Pröpster cég a szigetelt
villámvédelem kérdésével már régen foglal-
kozik, és a szigetelt villámvédelmi program
fejlesztésével, gyártásával a szakterület éllo-
vasának tartja magát. Az ilyen rendszerek ter-
vezéséhez és kivitelezéséhez a Pröpster cég
minden támogatást megad előadások szerve-
zésével, igény szerint villámvédelmi megoldá-
sok kidolgozásával és ellenőrző számításával.
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