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Törpefeszültség
(Extra low voltage - ELV)

A védelem törpefeszültséggel:  SELV vagy PELV lehet.
PELV: földelt törpefeszültségű rendszer.
SELV: földeletlen törpefeszültségű rendszer.
Követelmények:

 1-es feszültségsáv felső határértéke: 50 V váltakozó feszültséget
vagy 120 V egyenfeszültséget nem meghaladó névleges feszültség

 a SELV- vagy PELV-rendszer védőelválasztása minden más
áramkörtől,

 alapszigetelés megléte  más SELV- vagy PELV-rendszerek között,

 SELV-nél: alapszigetelés a SELV-rendszer és a föld között.

 A csatlakozóknak alkalmatlannak kell lenniük más feszültségszintű
áramkörökhöz való csatlakozásra
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A SELV és PELV tápforrásai

 EN 61558-2-6 szerinti biztonsági szigetelőtranszformátor vagy

 biztonsági szintje egyenértékű e fentivel (pl. motorgenerátor,
egyenértékű szigetelésű tekercselésekkel)

 Elektrokémiai tápforrás (pl. akkumulátor),

 elektronikus eszközök, amelyeknél  még belső hiba esetén se
tudja meghaladni a feszültség az előírt értéket,

 a kettős vagy megerősített szigeteléssel rendelkeznek.
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A SELV- és PELV-áramkörökre
vonatkozó követelmények
 Alapszigetelés  az aktív részek és más SELV- és PELV-áramkörök

között,

 kettős vagy megerősített szigetelés  vagy
alapszigetelés  és védőárnyékolás
más, nem SELV- és PELV-áramkörök aktív részeitől.

 A SELV-áramkörökben legyen alapszigetelés az aktív részek és a
föld között.

 A SELV- és PELV-áramkörök vezetékrendszereinek
védőelkülönítése más áramköröktől:
 Fizikai elkülönítés

 Kisfeszültség szintű szigetelés

 Földelt fémköpenyű (törpefesz hálózat) kábelezés

 Csatlakozó-dugaljaik és –dugóik nem csatlakoztathatók a
kisfeszültségűekkel.

 SELV-áramkörökhöz tartozó testek nem földelhetők.
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FELV – üzemi törpefeszültség

 feszültségszintnek itt is 120=/50~ V alatt kell maradni.

 SELV-re, illetve a PELV-re vonatkozó összes követelménye nem
teljesül –> NEM ÉRINTÉSVÉDELMI MÓD!

 kiegészítő óvintézkedések szükségesek:

 A rendszer alapvédelmét a primer áramkör névleges feszültségének
megfelelő alapszigeteléssel, illetve védőfedéssel vagy burkolattal
kell biztosítani.

 A FELV rendszerek szerkezeteit össze kell kötni a tápforrás primer
körének védővezetőjével, amennyiben azt a táplálás önműködő
lekapcsolása védelmi mód védi.

 Földelt törpefesz. dugaljak

gyp@moravarsosi.hu 5



Védőelválasztás
 Nem alakulhat ki zárlati áramhurok.

 az alapvédelmet az  az aktív részek alapszigetelése vagy
védőfedések és burkolatok (IPxxB, IP2x) biztosítják

 a hibavédelmet az elválasztott áramkör más áramköröktől és a
földtől való egyszerű elválasztása biztosítja

 egy földeletlen, egyszerű elválasztással rendelkező tápforrásra
csatlakozó egyetlen fogyasztókészülék! (több fogyasztónál
földeletlen EPH – a szabvány A és C melléklete …)

 Az elválasztott áramkör aktív részeinek egyetlen pontját sem
szabad más áramkörökkel vagy a földdel, vagy a védővezetővel
összekötni.

 Elválasztott áramkörök esetén ajánlatos elkülönített
vezetékrendszereket használni.

 Az elválasztott áramkör testeit nem szabad összekötni sem
más áramkörök védővezetőjével vagy testeivel, sem pedig a
földdel.
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Követelmények
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Egynél több fogyasztó esetén ellenőrizendő:
• Földeletlen EPH kiépítése;
• két, időben egybeeső hiba fellépése esetén legalább az egyik

hibás áramkör lekapcsolódik-e (a lekapcsolási idő, mint a TN-
rendszerekben)?


