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Prenapetosti v električnem omrežju kot posledica 
udara strele



Distribucijski sistem – 20%  prenapetosti
Dom, pisarna ali proizvodnja – 80 % prenapetosti

Prenapetosti  kot posledica napak ali motenj v 
električnem omrežju v objektu

NAPRAVE, KI ŠKODIJO
Klime, ventilatorji
Fotokopirni stroji
Varilni aparati
Električni motorji



Vzroki vseh nastalih škod v letu 2001
(analiza na 7370 škodnih zahtevkih v Nemčiji)

Posledice prenapetosti

Poškodbe in ogrožena življenja 
ljudi in živali

Materialna škoda na objektih in
napravah

Izguba računalniških podatkov
Nedelovanje sistemov, prometa
Poslovna izguba 



Tok strele ( oblika vala 10/350 µs)

V naravi je  tok strele posledica direktnega udara strele. 
Uporablja se za klasifikacijo odvodnikov strele.
Za preizkušanje odvodnikov toka strele se najbližje približamo z 
obliko tokovnega vala 10/350 µs. 
Velika specifična energija W/R ( kJ/Ohm) in električni naboj Q (As)
Impulzni tok  Iimp (kA)

Oblika tokovnega vala 10/350µs 



Odvodni tok ( oblika vala 8/20 µs)

Oblika tokovnega vala 8/20 µs je oblika indirektnega udara strele.
Nazivni odvodni tok In (kA) je  vrednost toka, oblike 8/20 µs. 
Uporablja se za klasifikacijo odvodnikov prenapetosti razreda II.
Maksimalni odvodni tok Imax (kA) je vršna vrednost toka, oblike 
8/20 µs. 



Razredi prenapetostnih odvodnikov

1. Odvodnik toka strele     - Odvodnik razreda  I  ( IEC ), B ( VDE ), T1 ( EN )
2. Odvodnik prenapetosti - Odvodnik razreda II  ( IEC ), C ( VDE ), T2 ( EN )
3. Odvodnik prenapetosti - Odvodnik razreda III ( IEC ), D ( VDE ), T3 ( EN )



Odvodniki razreda I, B, T1: Odvodniki strele so namenjeni 
zaščiti električne inštalacije in opreme pred delnimi direktnimi 
udari strele.
Prenapetostni odvodniki razreda I se postavijo v glavno 
razdelilno omarico.
Odvodniki razreda II,C, T2: Odvodniki prenapetosti so 
namenjeni zaščiti električne inštalacije in opreme pred 
indirektnimi vplivi udara strele in pred stikalnimi (industrijskimi) 
prenapetostmi.
Prenapetostni odvodniki razreda II se postavijo v podrazdelilne
omarice.
Zaščitne naprave razreda III, D, T3: Odvodniki prenapetostni 
so namenjeni izključno zmanjševanju škodljivih prenapetosti na 
napetostni prag, ki ga elektronske naprave še lahko prenesejo.
Prenapetostni odvodniki razreda III se postavijo tik ob ščiteni
napravi.

Razredi prenapetostnih odvodnikov



Odvodniki razreda I, B, T1: COMBTEC

Razredi prenapetostnih odvodnikov

Odvodniki razreda II,C, T2: VARTEC

Odvodniki razreda III, D, T3:



Odvodnikova zmožnost omejevanja prenapetosti na določeno 
vrednost Up.
Napetostno zaščitni nivo definira proizvajalec pri nazivnem 
odvodnem tok In.
Največja dovoljena vrednost Up je za NN omrežja odvisna od 
razreda odvodnika:

odvodnik toka, odvodnik razreda I ima zgornjo mejo Up 4,0 kV,
odvodnik prenapetosti razreda II ima zgornjo mejo Up 2,5 kV in
odvodnik prenapetosti razreda III ima zgornjo mejo Up 1,5 kV.

Napetostni zaščitni nivo Up 



Največja trajno dovoljena delovna napetost na sponkah 
odvodnika.

Za uporabo v slovenskem omrežju se priporočajo 
prenapetostni odvodniki z Uc = 275 V.

Največja dovoljena obratovalna napetost Uc



Varistor (MOV)                     
Kovinsko oksidni upor

Nizek Up

Kratek odzivni čas

Plinski odvodnik (GDT)
Kontakta vakuumsko ločena

Ni prepustnega toka

Sledilni tok 

Oznaka vezave (1+1) in (3+1) pove, da je prenapetostna zaščita sestavljena iz 
enega (v primeru vezave (1+1)) oziroma treh (v primeru vezave (3+1))  
modulov z varistorji in enega modula s plinskim odvodnikom. 

Tehnologiji izdelave odvodnikov



Prenapetostni odvodniki v sistemu TN-C

Prenapetostne odvodnike postavimo med fazne vodnike (L1, L2, L3) in 
zaščitni vodnik (PEN).

V trifaznih sistemih uporabljamo (3+0) vezavo prenapetostnih odvodnikov
(3+0) v enofaznih pa vezavo (1+0).



Prenapetostne odvodnike postavimo med fazne vodnike (L1, L2, L3) in 
zaščitni vodnik (PE) ter med nevtralni vodnik (N) in zaščitni vodnik (PE).

V trifaznih sistemih uporabljamo (4+0) vezavo prenapetostnih odvodnikov, v 
enofaznih pa vezavo (2+0).

Prenapetostni odvodniki v sistemu TN-S



Prenapetostni odvodniki v sistemu TT

Prenapetostne odvodnike postavimo med fazne vodnike (L1, L2, L3) in 
nevtralni vodnik (N) ter med nevtralni vodnik (N) in zaščitni vodnik (PE).

V trifaznih sistemih uporabljamo (3+1) vezavo prenapetostnih odvodnikov, v 
enofaznih pa vezavo (1+1).



Med prevajanjem prenapetostnega odvodnika 
se na segmentih a in b pojavi padec napetosti. 
Naprava, ki jo ščitimo čuti napetost, ki je enaka 
vsoti padcev napetosti na prenapetostnem 
odvodniku in na segmentih vodnika a in b.

Priporočilo
Skupna dolžina a in b naj ne presega 50 cm.

Namen V vezave
Z V vezavo izničimo padec napetosti na 
segmentu a.

Načina priklopa odvodnika



Prenapetostna zaščita LED svetil

Občutljivi elektronski elementi

Ulične LED svetilke 
izpostavljene udaru strele

V primeru udara strele v svetilko 
ali napajalni kabel poškodovana 
cela linija svetil.



Prenapetostna zaščita LED svetil

V priključno dozo LED svetilke se montira 
zaščita razreda III (D).

V priključno omaro vsakega stebra LED 
svetilke se montira zaščita razreda II (C), z 
nazivnim tokom 20 kA na pol. Prenapetostni 
odvodnik se montira na fazni in nevtralni 
vodnik.

Prenapetostni odvodnik se montira v vsako 
zunanjo LED svetilko !



Poznamo več različnih sistemov podatkovnih 
prenosov, ki se med seboj razlikujejo po:
• obliki signala,
• napetosti,
• toku in
• frekvenci

Predpogoj za izbiro ustrezne zaščite je poznavanje osnovnih značilnosti 
posameznega sistema podatkovnih prenosov. 

Podatkovni prenapetostni odvodniki



Podatkovni prenapetostni odvodniki

Pri podatkovnem prenapetostnem odvodniku prenos signala ali napajanja poteka 
skozi prenapetostni odvodnik. 



Omrežna zaščita Datec

Napetost Un : 5, 12, 24, 30 V DC
Mejna frekvenca : 30 MHz
Nazivni tok: 1 A
Odvodnik tok In (8/20): 10 kA
Montaža na din letev
Zamenljiv modul
Širina 12 mm



1. Ozemljitev in izenačitev potenciala
2. Strelovod
3. Odvodniki prenapetosti na vseh vodnikih, ki vstopajo v hišo.

Prenapetostna zaščita stanovanjske hiše

TK, info kabel

Energetski kabel

COMBTEC

VARTEC

VMESNA 
VTIČNICA 

modem

ODVODNIK 
PO DOZE 



Hvala za Vašo pozornost !

Boris Grmovšek


