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Tervezői szabványossági nyilatkozat 
 

 
 
 
Az Eger-Team Kft. elkészítette a Linde Budapest külső 2. mérőhely (1205 Budapest, Rákóczi 
u 82-84.) MoLaRi rendszer erősáramú tápellátásának tervezését.  
 
A tervezés során maradéktalanul betartottuk,  
 -MSZ HD 60364 
 -MSZ EN 62305   
 -MSZ EN 60079-10 
 -MSZ EN 60079-14 
  vonatkozó előírásait. 
 
 
Jelen dokumentáció a létesítmény tervezésére, telepítésére vonatkozó biztonságtechnikai 
szabványok, és környezetvédelmi előírások, valamint Mákvirág Tagóvoda szabályzatai, a 
Munkavédelmi és a Tűzvédelmi szabályzata betartásával készült. 
 
 
 
 
 
Kelt:  Eger, 2020 június 12. 
 
 
 
                                                                          …………………………… 
                                                                                      Köblő Géza  
           V 10-0391 
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Műszaki leírás 
 
 
 
1. Előzmények: 
 
Az Eger-Team Kft. megbízást kapott a MetalCom zRt-től, az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság által, a Linde Budapest külső 2. mérőhely (1205 Budapest, Rákóczi u 82-84.) 
MoLaRi rendszer erősáramú tápellátásának tervezésére. 
A tervezőmunkát megelőzően a megbízó rendelkezésünkre bocsájtotta a kapcsolódó műszaki 
dokumentációkat és segédanyagokat. 
A helyszíni bejáráson, az érintett intézmény vezetőivel is egyeztetve, kijelölésre kerültek a 
már előzőleg meghatározott helyű mérőpontok elérési útvonalai illetve erősáramú 
energiaellátás csatlakozási pontjai. A forrásanyaghoz csatolva lettek az üzem területén 
érvényes tűzvédelmi, biztonságtechnikai és munkavégzési előírások. 
 
 
2. Helyszín: 
 
A rendszer elemei (mérőpont, erősáramú szekrény) a Gyermekmosoly Óvoda - Mákvirág 
Tagóvoda (1205 Budapest, Rákóczi u 82-84.) területén helyezkednek el. 
 
 
3. A feladat meghatározása: 
 
A MoLaRi külső mérőállomás 0,4kV-os erőáramú energiaellátó táplálásának tervezése, a 
terület által biztosított leágazásra telepített mérőszekrénytől a monitoring szekrényig. 
 
 
4. A végzendő munka: 
 
Új szerelés. 
Üzemeltető feszültség: 230 V, 50 Hz 
Érintésvédelem módja: nullázás (TN-S) 
A csatlakozás helye:  Földszinti öltöző-raktár helyiség „F1” kapcsoló szekrény 
Szerelés módja: Falon kívüli műanyag csatornában, kábelárokban vezetett 

földkábel, védőcsőben. 
 
Tervezett beépített teljesítményigény:     

  300 W (a gyártó adatlapja alapján), 
  

A fogyasztó berendezés egy-fázisú (230V, 50Hz) tápellátást igényel.  
 
 
 
5. Érintésvédelem és védőföld hálózat: 
 
A létesítendő rendszer érintésvédelmi módja: nullázás, földelővel kiegészítve. 
A mérőhelynél  3m hosszú, függőlegesen leütött 16-20mm átmérőjű köracél rúdföldelővel 
kell kiegészíteni. A mérőhelynél a földelő vezetőt az egyik végén bontható csavaros kötéssel 
kell a tartóoszlop fémtestéhez kötni. 
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A földelőhálózatba be kell kötni a monitoring szekrényt, a felszálló kábelek védelmére 
használt acél védőcsöveket,  fém kerítést, az összes üzemszerűen feszültség alatt nem álló 
fémszerkezetet. A kötések hegesztéssel illetve oldható kötéssel készüljenek.  
A földelőhálózathoz a készülékek bekötése 15x4 mm-es laposacéllal vagy 10 mm átmérőjű 
horganyzott köracéllal történjen, illetve flexibilis rézsodronnyal. A helyileg leütött földelő 
földelési ellenállás értéke max. 2 ohm lehet, amit átadás előtt műszeres méréssel kell 
ellenőrizni. 
Az újonnan telepítendő rendszerhez tartozó berendezések fémes alkatrészeit (monitoring és 
részei) be kell kötni az érintésvédelmi hálózatba zöld/sárga szigetelésű, min. 4 mm2-es, 
szigetelt, hajlékony, rézvezetővel. A földelő csavarokat, kötőelemeket fémtiszta állapotban 
kell szerelni, megfelelő, rozsdásodás elleni védelemmel kell ellátni. 
Az elkészült villamos hálózatot és a telepített villamos berendezéseket a vonatkozó szabvány 
szerint ellenőrizni kell. A kivitelező a szerelés befejeztével jegyzőkönyvvel igazolja, hogy a 
kivitelezés a terveknek megfelelően történt, és az érintésvédelem szabványos. 
 
 
 

6.  Villámvédelem: 
 
A Gyermekmosoly Óvoda - Mákvirág Tagóvoda (1205 Budapest, Rákóczi u 82-84.) alatti 
ingatlan területén telepítendő mérőállomás energiaellátása 1 fázisú 230V-os hálózatról 
biztosítható. Mivel a mérőállomás földkábellel közvetlenül az épület hálózatba lesz kötve, 
ezért nagy jelentősége van a villám és a káros túlfeszültség elleni védekezésnek. 
 
A rendszer villámvédelmét az MSZ EN 62305 szabványsorozat előírásainak megfelelően 
határoztuk meg: 

A kockázatelemzés villámvédelmi csoportosítása szerint: 
Külső villámvédelmi besorolása (LPS): IV. osztály. 
Túlfeszültség védelmi besorolás (LPMS): III-IV. osztály. 
 
Az elektromágneses villámimpulzus elleni védelemnél a LPZ 1 zóna kialakítás, a 

méretezésnél III-IV védelmi szint veendő figyelembe, EPH összekötéseket biztosítani kell. 
 
A túlfeszültség keletkezésének és a hálózaton való terjedésének két lehetséges forrása van, 
ezek: 

Villámcsapás során keletkezett túlfeszültség, 
Az energiaellátó hálózaton rendellenes működés miatt keletkezett túlfeszültség. 

A mérőállomás érzékeny elektronikus berendezéseit védeni kell a közvetlen és a közvetett 
túlfeszültségek káros hatásaitól. Ezen káros hatások csökkentésére a következő intézkedéseket 
hozzuk: 
Elsődleges villámvédelmi, túlfeszültség védelmi rendszer alkalmazása: A mérőállomás 
rendelkezik egyedi villámvédelmi földeléssel, 
Másodlagos villámvédelmi, túlfeszültség védelmi rendszer alkalmazása: A mérőállomás 
rendelkezik a következő védelmi megoldásokkal: 

EPH rendszerbe kötés, 
Jelkábelek fém árbóc belsejében, árnyékolt módon vannak vezetve, 
Energia és jelkábel fogadó felületeken lépcsős túlfeszültség védelem alkalmazása, 
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Az energiaellátó hálózaton rendellenes működés miatt keletkezett túlfeszültség elleni 
védelemhez szükséges megoldások ugyanazok, mint a villámcsapás miatt kialakuló 
másodlagos hatás elleni védelemhez kellenek. 
A kivitelezés során kell létesíteni a villámvédelmi földeléseket és az EPH rendszerbe kötést. 
A műszerszekrényen belül az energia és jelfogadó felületek lépcsős túlfeszültségvédelme 
megoldott. 
A villamos energia az épület eloszloptól falon kívüli kábelen keresztül jut el a mérőhelyig. A 
nyomvonalak a helyi adottságokhoz és a lehetőségekhez alkalmazkodva lettek kialakítva.  
A tervezett kábel 0,6/1kV-os UV és időjárásálló kivitelűek külső réz védőköpennyel. A 
fémcsatornákat és a kábelköpenyeket a jelzett helyeken és a „kábelfektetési utasítás” szerint 
be kell kötni az EPH-ra. 
 
A villámcsapás ill. más eredetű túlfeszültségek káros hatásának csökkentésére a 5. pontban 
leírt földelőrendszer kiépítését, a betáphelyen illetve mérőhelyen beépített túlfeszültség 
levezető áramkört terveztük: 

( OBO V50-B+C/1+NPE kétlépcsős kombinált védelem. Adatlap a mellékletben) 
 
Az EPH vezetőket csatlakoztatni kell minden különálló fém részhez. Például: védőcső, al és 
felépítményi fém részek, belső elektronikai berendezések földelései.  
Minden fémes szerkezetet csatlakoztatni kell az EPH hálózathoz és a földelő rendszerhez.  
 
 
 
7. Munkavédelem: 
 
A villamos tervdokumentáció műszaki tartalma megfelel a vonatkozó munkavédelmi 
előírásoknak és szabványoknak. 
A tervezés során a rendeltetéssel, használattal és a karbantartással kapcsolatos szempontokat a 
biztonságos és egészséges munkavégzési lehetőség messzemenő figyelembevételével 
alakítottuk ki. 
A villamos berendezések hálózatról történő leválasztásához, feszültségmentesítéséhez 
szükséges készülékekkel, kapcsoló-berendezésekkel, rendelkeznek. 
A működtető berendezés rendeltetését egyértelműen és tartós kivitelben jelölni kell. 
Az üzemszerűen nem, de meghibásodás esetén feszültség alá kerülő fémrészek 
érintésvédelméről gondoskodtunk. 
A villamos berendezések működtetésére, kezelésére jogosult személyek megfelelő előzetes 
oktatásáról, továbbá a követelmények üzemeltetési utasításban való rögzítéséről gondoskodni 
kell. 
A szerelést követő műszaki átadás-átvételi eljárás során a következőkre kell figyelemmel 
lenni:  
A Kivitelező köteles nyilatkozni az elkészített berendezés szabályosságáról. Meg kell jelölni 
az alkalmazott szabványok számait, az egyes létesített berendezések védettségét, továbbá 
milyen saját készítésű, belföldi gyártmányokat használtak fel, utalva az egyidejűleg átadott 
minőségi bizonyítványokra, biztonsági tanúsítványokra (MEEI engedély, munkavédelmi 
minősítés stb.) 
A Kivitelező köteles átadni a szerelt állapotnak megfelelő javított teljes műszaki 
dokumentációt. 
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8.Földkábel fektetése 
 

8.1.    Kábel árok nyomvonal kitűzés, 
8.2.    Kábelárok ásás kézi erővel, 
8.3.    Kábelfektetés, kábelek befűzése védőcsőbe, 
8.4.    Homokágy és homoktakarás 10 cm vastagságban, 
8.5.    Műanyag lapos „fedőtéglázás” 
8.6.    Visszatemetés, tömörítés, 
8.7.    Kábeljelző szalag elhelyezés, 
8.8.    Felső fedés humuszréteggel vagy gyeptéglával 
8.9. Kábel és védőcső kivezetések szerelése, 
8.10. Páncélozott kábelek páncélozásának egyen potenciálra kötése. 

 
A kábelt a kábeldobról csavarodás nélkül kell letekerni. A munkavégzés során ügyelni kell 
arra, hogy a kábelek ne sérüljenek meg, különös tekintettel az adatátviteli kábelekre. A terepi 
kábelezési munkákat csak +5°C környezeti hőmérséklet felett szabad végezni. 
A kábelek bekötésénél a fel nem használt ereket a mérőszekrényben el kell szigetelni, a 
kiindulási pontokon a védőföldelő sínre kell csatlakoztatni. 
 
 
9. Kábelek bekötése 
 
9.1.    Kábelek befűzése a kábel bevezetőkbe, tömszelencékbe, 
9.2.    Kábel köpeny lefejtése, erek kifejtése, 
9.3.    Páncélozásra védővezető szerelése, 
9.4.    Kábelpáncél bekötése EPH-ra (mindkét végén), 
9.5.    Zsugorcsöves kábelfej szigetelés, 
9.6.    Erek rendezése, és bekötése sorkapocsba, 
9.7.    Kábelbevezetők meghúzása, rögzítése  
9.8.    Kábelbevezetők előtt a kábelek rögzítése kb 200 mm távolságban 
 
 
10. Sorkapcsok bekötése 
 
A sorkapcsokat fázishelyesen kell bekötni. Tilos egy sorkapocs csatlakozási pontjához több 
huzalt bekötni! A hajlékony erű vezetékeket megfelelő keresztmetszetű érvéghüvellyel kell 
szerelni.  
 
 
 
11. Feszültségaláhelyezés, üzemi próbák 
 
A készre szerelt rendszer üzembe helyezése a megfelelő képzettséggel, jogosítványokkal 
rendelkező és a Megrendelő által megbízott szakemberek feladata. 
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Anyaglista 
 

s.sz. Megnevezés Típus Rend. sz. db,m 

          

1. Erősáramú kábel NYCY 3x2,5 mm2   25 

2. Erősáramú kábel H05VV-F 3x2,5 mm2   2 

3. Erősáramú vezeték H07V-K 2,5 mm2 fekete   3 

4. Erősáramú vezeték H07V-K 2,5 mm2 kék   1 

5. Erősáramú vezeték H07V-K 2,5 mm2 zöld/sárga   2 

6. Erősáramú vezeték H07V-K 6 mm2 zöld/sárga   5 

7. Erősáramú vezeték H07V-K 10 zöld/sárga   2 

8. Leágazás sorkapocs Weidm. SAK6/35   2 

9. Leágazás sorkapocs Weidm. SAK6/35 KRG/BL   2 

10. Leágazás sorkapocs Weidm. SAK6/35 zöld/sárga   2 

11. Kismegszakító Schneider el. iC60N 1p 6A / C A9F79106 1 

12. Túlfeszültség levezető OBO V50 B+C 1+NPE-280 5093522 1 

13. Kiselosztó doboz Schneider el. KAEDRA 1x18M  13431 1 

14. Tömszelence komplett Pg 16   2 

15. Földelő  acélrúd HgZn 3 m, átm. 16 mm   1 

16. Földelő vezető acélrúd HgZn átm. 10 mm   3 

17. Erősáramú jelölő szalag     2 

18. Mű.a. fali vezetékcsatorna OBO 40x60 WDK40060  10 

19. Védőcső KPE 32   3 

20. Jelző lámpa Schneider el. Acti9 iIL A9E18322   1 

21. Jelölő cimkék Lista szerint  
22. Apró szerelési anyagok dűbel, csavar, ragasztó, kábelsaru, stb.     
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Rajzjegyzék 
 
 

Sorsz. Megnevezés Rajzszám 

      

1. Helyszínrajz 1. BPL_KUL_2_VILL_01 

2. Helyszínrajz 2. BPL_KUL_2_VILL_02 
3. Betáp kapcsolási rajz BPL_KUL_2_VILL_03 
4. Betáp szerelési rajz 1. BPL_KUL_2_VILL_04 
5. Betáp szerelési rajz 2. BPL_KUL_2_VILL_05 
6. Földelési rajz BPL_KUL_2_VILL_06 

 
 
 
 
 
 
 

Felirati táblák 
 

Tábla felirat                       
(Astralon sz. lemez) 

db 
Betűméret 

(mm) 
Szín 

MoLaRi BETÁP 2 5 fekete alapon - fehér írás 

MoLaRi 1 5 fekete alapon - fehér írás 

Kábeljelölő felirat                  
(Astralon sz. lemez) 

db 
Betűméret 

(mm) 
Szín 

MoLaRi  WE 1 3 5 fekete alapon - fehér írás 
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MELLÉKLET 
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Betáphelyek fényképei 
 

 
BETÁP leágazás helye 

 
 
 

Belső nyomvonal helye 
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Külső nyomvonal és a mérőhely helye 
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Kábel adatlap 

 
NYCY 

Névleges feszültség: 0,6/1kV 
Szabvány: VDE 0276  

  

 
Kábel felépítése 
- tömör réz vezető 
- PVC érszigetelés, színezett erek 
- extrudált övréteg 
- Koncentrikus réz vezető 
ellenirányú rézszalag lekötéssel. 
Bizonyos esetetekben előfordul 
hogy csak réz szalag tekercselést 
alkalmaznak. 
- PVC köpenyszigetelés fekete 
színű 

Műszaki adatok 
- Szabvány: VDE 0276 
- Névleges feszültség: 0,6/1kV 
- UV álló, időjárás álló 
- Hőmérséklet tartomány ha a 
kábel: 
rögzítve : -30°C-tól  +70 °C-ig 
mozgatva: -5°C-tól  +50 °C-ig 
- Hajlítási sugár:  
egy erű kábel:15 x kábelØ 
több erű kábel:12 x kábelØ 

Felhasználási terület 
- Ipari területeken erőátviteli, vagy 
jelzőkábelként, elosztó 
hálózatokban. Közvilágítás 
bekötésére. A koncentrikus vezető 
mechanikai védelmet nem biztosít, 
ezért szükség esetén erről külön 
kell gondoskodni. 
Használható külső és belső 
terekben egyaránt, és földben is. 
UV álló. 

  
 

    Típus     Méret     Szerk     Szín  

                    

    NYCY     3x1,5      re/1,5     fekete      

    NYCY     3x2,5      re/2,5     fekete      

    NYCY     3x4      re/4      fekete      

    NYCY     3x6      re/6      fekete      

    NYCY     3x10      re/10      fekete      

    NYCY     3x16      re/16      fekete      
                      

    NYCY     4x1,5      re/1,5     fekete      

    NYCY     4x2,5      re/2,5     fekete      

    NYCY     4x4      re/4      fekete      

    NYCY     4x6      re/6      fekete      

    NYCY     4x10      re/10      fekete      

    NYCY     4x16      re/16      fekete      
                      

    NYCY     5x1,5      re/1,5     fekete      

    NYCY     5x2,5      re/2,5     fekete      

    NYCY     5x4      re/4      fekete      

    NYCY     5x6      re/6      fekete      

    NYCY     5x10      re/10      fekete      
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