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VILLAMOS MŰSZAKI LEÍRÁS 
 
 
        készítette: Horváth József 
        épületvillamos tervező 
        V-T, EN-ME – 02 / 0203 
 
 

499 kW-os napelemes kiserőmű 
csatlakozási tervek. 
Kökénypuszta, hrsz:01443/13 
 
építtető: LÓNAY LÁSZLÓ 
  7636 PÉCS, FELSŐ u. 59. 
 
 
 
Általános adatok: 
 
Lónay László a tulajdonát képező területen egy darab 499 kW-os, a 
hálózatba visszatápláló energiatermelő rendszert épít ki. A kiépítés célja a 
megújuló energiából származó villamos energia értékesítése. A 
termelőegység névleges teljesítménye 499kW. Termelőegység által 
hasznosított energia: Napsugárzás. 
A naperőmű Kökénypuszta külterület hrsz: 01443/13 számú ingatlanra az 
előírásoknak megfelelő védőtávolságok figyelembevételével kerül telepítésére 
az elrendezési rajznak megfelelően. A védő kerítések a telekhatáron 
helyezkednek el. A biztonsági védősáv a telken belül van, az a szomszéd 
ingatlanokat nem érinti. A terület jelenleg S z 4  j e l ű  terület, szabadon 
beépíthető. Az erőmű építése során betonalappal rendelkező építmény nem 
kerül telepítésre, a telepített eszközöket maradéktalanul el lehet távolítani. A 
napelemek tartószerkezete földbe való lecsavarozással, vagy lesajtolással 
kell telepíteni. A  KTW 630 típusú beton konténer transzformátor állomás 
döngölt kavicságyat kap alapnak, betonalap hozzá nem szükséges. A terepi 
gyűjtőszekrények é s  az inverterek a tartószerkezetre lesznek erősítve. A 
transzformátor állomás középfeszültségű földkábelen (termelői vezeték) 
keresztül kapcsolódik a középfeszültségű légvezetékes hálózatra, a Pécs- 
Kertváros megnevezésű 132/22/11 kV-os alállomásból induló Postavölgy 22 
kV gerincvezeték meglévő 46-47 oszlopai közé építésre kerülő nagy 
csúcshúzású É.46/1 sz. oszlopra telepítésre kerülő TMOK-n keresztül. 
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A kiserőmű főbb adatai: 
 
A csatlakozás három fázisú, 400/230 V-os feszültségszintű, 50 Hz-es váltakozó 
áramú.  
Igényelt rendelkezésre álló teljesítmény a közcélú csatlakozási ponton: 
 Fogyasztásra (segédüzemre)  4 kVA 
 Termelésre          495 kVA 
 A villamos-energia termelő berendezés 
 összesített névleges kapocsteljesítménye:  499 kVA 
 
Terepi „AC” csatlakozó elosztó: 
 
A terepi AC jelű elosztó-berendezések a Ge-7 jelű tervek szerint lesznek 
legyártva. HIMEL CRN acél-szekrénybe szerelve. Védettségük: IP-54. 
Elhelyezésük a tartószerkezetek északi oldalára telepítve. Ide csatlakoznak 
földkábellel az inverterek. Az elosztó gyűjtőkábele a 630 kVA-es transzformátor 
0,4 kV-os elosztójába csatlakozik. Négy darab terepi elosztó szekrény lesz 
telepítve. 
A jelen terveken szereplő elosztó-berendezést az MSZ EN 61439-1:2010 és -
2:2010 szabvány „Ellenőrzött elosztó-berendezésekre” vonatkozó 
kritériumainak teljes mértékben megfelelve kell elkészíteni. 
 
Kisfeszültségű hálózat: 
 Az inverterektől induló fölkábelek: 4x16mm2 RE/ 16mm2. Az „AC” elosztóktól a 
transzformátor-állomás 0,4 kV-os elosztójáig NAYY 4x240 mm2 06/1 kV típusú 
földkábelek lesznek lefektetve. A vezetéknyomvonalak a Ge-1 jelű terv szerint 
lesznek kialakítva. 
 
Külső villámvédelem: 

Villámvédelmi kockázatkezelés 
 
Építmény neve: Napelemes kiserőmű 
Készítette: Horváth József 
Dátum: 2017.06.07. 
 

1. Bevezető 
1.1. A villámvédelmi kockázatkezelés tárgya 
A jelen kockázatkezelés tárgyát a Napelemes kiserőmű, Kökénypuszta hrsz:01443/13 
képezi. Az építmény általános leírását a 2. pont, villámvédelmi kockázatkezelés 
szempontjából releváns adatait a 3.2.1. pont tartalmazza.  
1.2. A villámvédelmi kockázatkezelés elkészítéséhez 
rendelkezésre álló adatok 
A kockázatszámítások a szaktervezők adatszolgáltatása alapján történtek. Az 
adatszolgáltatás a kockázatkezeléshez szükséges lényeges alapadatokat tartalmazta.  
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1.3. A villámvédelmi kockázatkezelés célja 
Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelettel kiadott Országos Tűzvédelmi Szabályzat 
értelmében az építményeket úgy kell létesíteni, hogy villámvédelmi szempontból 
biztonságosak legyenek. E rendelettel összhangban az MSZ EN 62305-2 szabványban 
leírt villámvédelmi kockázatkezelés alkalmazható a biztonságosság tényének 
megállapítására, illetve az esetlegesen szükséges villámvédelmi intézkedések 
meghatározására. A szükséges minimális villámvédelmi intézkedések meghatározása az 
OTSZ, az MSZ EN 62305-2:2012 szabvány és a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 
2016.07.01. F.1.6.6. alapján történik.  
2. Az építmény általános leírása 
Az építmény helye: Kökénypuszta hrsz: 01443/13 Pécsi járás. 
Fő rendeltetése: földre telepített Napelemes kiserőmű. 
Rendeltetéséből fakadóan az OTSZ-ben előírt minimális villámvédelmi intézkedés:  
LPS III. 
Az építmény állapota: tervezett  
Az építmény használatának jellege az OTSZ értelmében: állandó 
Az építmény fekvése, környezete: Sík területen fekszik,  
Az építmény főbb tűzvédelmi jellemzői villámvédelmi szempontból:  A tűz 
kockázata (villámvédelmi szempontból) a Villamos TvMI alapján „kicsi”-ként van 
figyelembe véve. 
Az építmény tetejének kialakítása: Villamos TvMI alapján „éghető” tető 
Az építmény építészeti csatlakozása szomszédos építményekhez: A kockázatkezelés 
tárgyát képező építmény nem csatlakozik a szomszédos építményrészhez.  
 
3. Az építmény kockázatkezelése 
3.1. A kockázatkezelési alapmodell 

3.1.1. Lényeges veszteségtípusok az építmény esetében 
Az építmény rendeltetéséből, rendeltetésszerű használatából fakadóan az alábbi 
lényeges veszteségtípusok azonosíthatóak:  

 L1 – Az építményben vagy annak (3 m sugarú) környezetében személyek 
jelenlétével kell számolni. 

Ennek megfelelően az OTSZ-ben előírt villámvédelmi biztonság megítélése a 
veszteségtípusoknak megfelelő R kockázat és az arra vonatkozó RT elfogadható 
kockázat összevetésével történik, a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos 
berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) 9.2. pontjában és F. 
mellékletében leírtak figyelembevételével. 
 

3.1.2. Az építmény geometriai modellje, csatlakozóvezetékek 
Az építmény helyettesítő geometriai modellje olyan 180 m hosszú, 42 m széles, 5 m 
magas téglatest, amely az építmény tényleges gyűjtőterületének kismértékű 
felülbecslését adja. Az építmény geometriai körülhatárolása a kockázatkezeléshez a 
Villamos TvMI alapján történt. 
 
Az építmény a távoli földpotenciállal az alábbi csatlakozóvezetékeken keresztül áll 
kapcsolatban:  
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 „Villamos” csatlakozóvezeték: Az építmény villamos betáplálása a közcélú 
kisfeszültségű hálózatról. A csatlakozóvezeték a számítások során a szabvány 
által javasolt legszigorúbb, 1000 m-es hosszúsággal lesz figyelembe véve. 

3.1.3. Az építmény kockázatkezelési övezetekre bontása 
Az építményt az R1 kockázat számításának szempontjából egy övezet alkotja:  

 „BELSŐ ÖVEZETNÉV ”: az erőmű területe... 
Az övezetre bontás szempontja a tető éghetősége/az övezeteken belül tartózkodók 
létszáma és az ebből fakadó pánikveszély/a rendeltetés stb. 
 

3.2. Kockázatszámítás 
A kockázat számítása a ViKoP Online V2.0 szoftverrel történt a 3.2.1. pontban leírt 
paraméterekkel. 
A villámsűrűség értékének meghatározása a Villamos TvMI (TvMI 7.2: 2016.07.01. 
Villamos berendezések, villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés) F. mellékletében 
megadott táblázat alapján történt. 
A kockázatszámításhoz figyelembe vett adatokat a 3.2.1. pont tartalmazza. Azon 
paraméterek esetében, amelyeket az adatszolgáltatás nem tartalmazott, illetve amelyek a 
jelen építmény esetében nem, vagy csak elhanyagolható mértékben befolyásolják a 
számítások eredményét, a kockázatszámítás során a legkedvezőtlenebb értékek vannak 
figyelembe véve.  

3.2.1. A kockázatszámítás során figyelembe vett adatok 
Projekt azonosító: 20170607PXFD 
Rendeltetés az OTSZ 12. melléklet szerint: Egyéb 
Építmény jellege az OTSZ szerint: Állandó, R1T=0,00001 
 
Az építmény főbb részei a kockázatkezelés szempontjából 
Csatlakozóvezetékek 

 termelői kábel 
Külső övezetek (amelyekben csak az RA kockázati összetevő kerül kiszámításra) 

 (NINCS) 
Belső övezetek (amelyekben minden kockázati összetevő kiszámításra kerül) 

 Erőmű területe 
Az építmény esetében fennálló lényeges veszteségtípusok, amelyek alapján a 
villámvédelmi intézkedések szükségességének meghatározása történik 
L1 - Emberi élet elvesztése (RT1 = 0,00001) 
Az építmény, a csatlakozóvezetékek és az övezetek jellemzői 
 
Építmény mérete, elhelyezkedése 

 Hosszúság (m): 180 

 Szélesség (m): 42 

 Magasság (m): 5 
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 Építmény helye (járás): Pécsi járás - Villámsűrűség (db/km2/év): 2 

 Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel 
körülvéve 

 LPS: LPS III 

 LPZ 0/1 árnyékolás: NINCS 
Csatlakozóvezetékek jellemzői 
 
"termelői kábel" csatlakozóvezeték 

 Csatlakozás jellege: Földalatti 

 Csatlakozás hosszúság (m): 1000 

 Környezeti tényező: Vidéki 

 LPL: Nincs kiépítve 

 Transzformátor tényező: KÖF csatlakozás KÖF/KIF transzformátorral 

 Lökőfeszültség-állóság: ≤ 1 kV 

 Csatl. ép. hosszúság (m): 0 

 Csatl. ép. szélesség (m): 0 

 Csatl. ép. magasság (m): 0 

 Elhelyezkedési tényező: Hasonló vagy kisebb magasságú építményekkel 
körülvéve 

 CLI értéke: 1 

 CLD értéke: 1 

 PLD értéke: 1 

 PLI értéke: 1 
Külső övezetek jellemzői 
(NINCS) 
Belső övezetek jellemzői 
"Erőmű területe" belső övezet 

 Övezetben tartózkodók száma: 2 

 Tűz kockázata: Kicsi 

 Tető anyagának éghetősége: Éghető anyagú, TvMI alapján 

o Megjegyzés 3:„Éghető anyagú tető, TvMI alapján” választása esetén az 
RB kockázati összetevő számítása a „Tűz kockázata” paraméter 
értékétől függetlenül, nagy tűz kockázat (rf = 0,1) értékkel történik, az 



6/13  Napelemes kiserőmű Kökénypuszta, hrsz.:01443/13  
 

Bau-Consulting Kft. – Pécs, Mária u. 47.  +3670 366 0088 - e.mail: zsebedomb@gmail.com 

RV kockázati összetevőé pedig a „Tűz kockázata” paraméter értékének 
figyelembevételével, a Villamos TvMI 9.2.7. pontja alapján 

 Tűzvédelmi intézkedés: Kézi tűzoltó készülékek 

 Különleges veszély: NINCS 

 Csatlakozó vezetékek 

o termelői kábel csatl.: Koordinált SPD-vel 

 Veszteség fizikai kár köv.: Ipari jellegű, Lf=0,02 

 Veszteség elektronikus hiba köv.: NINCS 

 Benntartózkodás ideje (óra/év): 208 

 Járófelület: R < 1 kOhm (beton) 

 LPZ 1/2 árnyékolás: NINCS 

 Nyomvonalkialakítás 

o termelői kábel csatl.: Árnyékolatlan, > 50 m2 hurokkal 

 Csatlakozóvezeték ÉF védelme: NINCS 

 Övezet LF/ÉF elleni védelme: NINCS 
Kockázatok az alkalmazott védelmi intézkedések figyelembevételével 
 
R1 = 5.988e-8 
A számított R1 kockázat kisebb, mint az elfogadható, a kockázatkezelés megfelelő. 
 
 

3.2.2. Megjegyzések a kockázatkezeléshez 
 A kockázatkezelési modellalkotás és a paraméterek értékének meghatározása az 

MSZ EN 62305 szabvány és Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés c. 
könyve alapján történt. 

 A számítások az MSZ EN 62305-2:2012 alapján történtek, a Villamos TvMI 
(TvMI 7.2: 2016.07.01. Villamos berendezések, villámvédelem és 
elektrosztatikus feltöltődés) figyelembevételével. 

4. A kockázatszámítás eredményeinek értékelése, javasolt védelmi 
intézkedések 
Az 1.1. pontban megadott építmény esetében a kockázatszámítás alapján az alábbi 
védelmi intézkedéseket kell alkalmazni:  

 LPS III. fokozatú villámvédelmi rendszer 

 LPL III-IV. villámvédelmi szintre méretezett villámvédelmi 
potenciálkiegyenlítés 
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 Érintési feszültség elleni védelem nem szükséges 

 Lépésfeszültség elleni védelem nem szükséges 
A villámvédelmi kockázatkezelésben meghatározott védelmi intézkedéstől függetlenül, 
az MSZ HD 60364-4-443 és -5-534 szabványok követelményének megfelelően T2 
típusú SPD beépítése javasolt minden olyan elosztóba, amely az előtte lévő elosztótól 
(vezeték mentén mérve) 10 m-nél távolabb van. E szabványok értelmében a végponti 
készülékek előtt további T3 típusú SPD-k beépítése lehet szükséges. 
A túlfeszültség-védelmi rendszer kialakításánál célszerű figyelembe venni a vonatkozó 
MEE-MABISZ ajánlást is.  
5. Jogszabályok, szabványok, szakirodalom 
A kockázatkezelés az alábbi fontosabb jogszabályokra, szabványokra, illetve 
szakirodalomra támaszkodik:  

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

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 7.2:2016.07.01. Villamos berendezések, 
villámvédelem és elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem 

 Tűzvédelmi Műszaki Irányelv, TvMI 12.1:2016.07.01. Felülvizsgálat és 
karbantartás 

 MSZ EN 62305-2:2012 Villámvédelem. 2. rész: Kockázatkezelés 

 Villámvédelem 2009. Oktatási jegyzet, Magyar Elektrotechnikai Egyesület, 
Budapest, 2009. 

 A Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar Biztosítók Szövetsége 
ajánlása a villám- és túlfeszültség-károk megelőzéséhez és csökkentéséhez 
(2015) 

 Kruppa Attila: Villámvédelem a gyakorlatban, OBO Bettermann Ker. Kft., 
2012. 

 Kruppa Attila: Villámvédelmi kockázatkezelés, OBO Bettermann Ker. Kft., 
2017. 

 
A kiserőmű védelmi szintje az MSZ EN 62305, és az 54/2014.(XII.5) BM 
rendelet alapján: LPS III. 
A norma szerinti villámvédelmi berendezés: 

a.) a felfogók: felfogórudak, átm: 16 és10 mm horganyzott acélból. 
b.) a levezetők: A napelemeket tartó szerkezet horganyzott acélból 

készült tartólábai, melyek 2,5 m mélyre lesznek a talajba sajtolva. 
c.) a földelőrendszer: „B” típusú: földelő. A bekötéseket, mérési 

eredményeket foto-dokumentálni kell  
d.) e.) a villámhárító berendezés föld feletti alkatrészeknek előírt 

méretfokozatának a betervezett alkatrészek megfelelnek. 
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Túlfeszültség elleni védelem: 
A transzformátor-házban lévő 0.4 kV-os elosztó túlfeszültség-levezetője 
gyárilag beszerelt SPD 1+2 típ eszköz. Az inverterek SPD 1+2 és a DC oldalon 
szintén SPD 1+2-es típusú túlfeszültség-levezővel ellátva. Mivel a külső 
villámvédelmi rendszer „s” védőtávolságon belül van a technológiai 
berendezéstől, az eszközök megfelelnek. 
 
Napelemes berendezés: 
Az előkészített területre a telepítési tervnek megfelelően fix tartószerkezetet 
helyezünk el. A sorok a stringkialakításnak megfelelő blokkokból épülnek fel. 
A stringek vízszintesen két sorban helyezkednek el. A stringekben a panelok 
sorosan vannak kötve. A stringek az inverterekre párhuzamosan 
kapcsolódnak. A 27 kW-os é s  a 25 kW-osokra is 4 db. Az inverterek a 
tartószerkezetre kerülnek. Az inverterek a megtermelt energiát AC1 -  4  
villamos elosztó szekrények felé továbbítják, melyek a tartószerkezetekre 
vannak telepítve. A gyűjtőszekrényekből gerinckábeleken jut a megtermelt 
energia a transzformátorállomás 0,4kV-os elosztójába. 
Innen 0,4kV/22kV-os transzformátoron és középfeszültségű kapcsoló-állomás 
berendezésen keresztül tápláljuk ki az energiát a 22kV-os távvezetékre. Itt 
veszi át az energiát az áramszolgáltató. Az erőmű névleges teljesítménye 
499kW. 
1 string 21 db 315 W-os polikristályos napelemből lesz összeállítva. 1 
inverterhez 4 db string csatlakozik, terv szerint.  
12 db 27 kW-os és 7 db 25 kW-os FRONIUS ECO típusú inverter csatlakozik a 
4 db AC gyűjtőszekrénybe. 
A névleges 499 kW termelésből 4 kW segédüzemben kerül felhasználásra. Így 
az erőmű csatlakozó teljesítménye 495 kW lesz. 
 Napelem: 
Típusa: AS-6P Amerisolar polykristályos 315 W teljesítményű modul. 
Összesen 1891 db kerül beépítésre. Kétsoros tartókon, 30 fokos dőlésszögben 
délnek tájolva. Adatlapja a műleírás mellékletében. 
 Inverter: 
Gyártó: Fronius, Típusa FRONIUS ECO 25.0-3 és FRONIUS ECO 27.0-3. 
IP-65 védettségűek, a modulsorok tartószerkezetére szerve. Transzformátor 
nélküli készülékek. „AC” kimeneti teljesítményük 25 kVA és 27 kVA.  
Adatlapjuk a műleírás mellékletében. 
 
Áramütés elleni védelem:  
Az alkalmazott érintésvédelem módja az MSZ HD 60364-1:2009 
:szabványban foglaltak szerint: közvetlenül földelt rendszeren: nullázás (TN 
rendszer) 
A DC oldali védelmi mód kettősszigetelés. 
Az érintésvédelem létesítésekor az MSZ HD 60364-4-41, MSZ HD 60364-5-54, 
MSZ HD 60364-7-712 előírásait figyelembe kell venni. 
A telephely egységes, összefüggő földelő hálóval lesz ellátva, mely 
érintésvédelmi szempontból egypotenciálú felületet képez a technológiai 
területen. A földelőháló a terepszint alatt, a termett talajban kb. 60 cm mélyen 
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elhelyezett 30X4 mm horganyzott acélszalagból készül. A horganyzott acél 
kötései csavaros kötőelemekkel lesznek szerelve. 
A modul-tartó szerkezet elemei jól látható kötésekkel lesznek egypotenciálra 
hozva. a DC dobozok, inverterek, AC csatlakozó szekrények földelő kötéseivel. 

  
 DC rendszer érintésvédelme. 

A napelemek stringjein 8A-es egyenáram folyik és a két végpontja között a 
Inverterek csatlakoztatásánál a MSZ HD 60364-7-712, szabvány szerint 
1000VDC feszültséggel kell számolni.. Ezért kizárólag a szabványoknak 
megfelelő kétszeres szigetelésű szolár kábelek alkalmazhatók. A panelek 
egymáshoz csatlakoztatása valamint a stringek inverterhez való 
csatlakoztatása kizárólag az eredeti gyári szolár csatlakozókkal lehetséges, 
egyéb csatlakoztatási mód nem alkalmazható. A működő telepen való 
bármilyen munkavégzés csak erősáramú szakember felügyelete mellett 
végezhető. Nappali világításban a napelemeket feszültség alatt lévőnek kell 
tekinteni, még ha le is vannak takarva, mivel hátoldaluk felöl a szórt fény 
hatására feszültség alá kerülhetnek.  A bekötések OBO Bigbar csatlakozókkal 
 
 Irányítástechnika 
 Az áramszolgáltató távoli lekapcsolás kérés esetén a parancs a 
telemechanikán keresztül érkezik az erőműbe. A telemechanika a jelet a 
PLC felé továbbítja, ami előbb leszabályozza az invertereket majd 
lekapcsolja az erőmű kisfeszültségű főkapcsolóját. 
A visszakapcsolás hasonló módon megy végbe. A telemechanikától jövő 
lekapcsolási jel megszűnésének hatására a PLC leellenőrzi az erőmű 
állapotát és amennyiben alkalmas a rendszer, úgy visszakapcsolja azt. A 
visszakapcsolás előtt a területen dolgozók figyelmeztetésére egy kürtöt 
szólalta meg. a kürt 5 s-ig szól. 
Az áramszolgáltató távoli lekapcsolást kérhet a naperőmű rendszerétől. A 
lekapcsolás kérés egy záró kontaktuson keresztül jelzi a telemetria rendszer 
felé. A telemechanikától jövő lekapcsolási jel megszűnésének hatására a 
PLC leellenőrzi az erőmű állapotát és amennyiben alkalmas a rendszer, úgy 
visszakapcsolja azt. 
 Az inverterek kommunikációval kapcsolódnak a s m a r t boxhoz. A 
s m a r t box bizonyos időnként lekérdezi az invertereket. Az adatokat SD 
kártyára menti el és felküldi a gyártó által működtetett szerverére. Az 
adatokat jogosultságtól függő mélységig meg lehet jeleníteni, és az 
inverterek működésébe be lehet avatkozni.  
 
 Az erőműi egység tervezett üzemállapota  
Annak érdekében, hogy a kiserőmű zavaró visszahatások nélkül működjön és 
a többi rendszerhasználó ellátását hátrányosan ne befolyásolja, a kiserőmű az 
elosztóhálózattal szigetüzemben nem működik.  
A hálózati csatlakozási ponton (a kapcsoló-állomásban) az elosztói engedélyes 
által működtetett megszakító lesz beépítve, az elosztói engedélyes által 
bármikor hozzáférhető helyre.  
A kiserőmű OVRAM engedélyes védelemmel lesz ellátva, a védelem beállítása 
azonos lesz az Inverter-védelem beállításaival. Egyben megvédi a hálózat 
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üzeméből eredő terhelésektől, ki- és bekapcsolásoktól. A védelmi funkciók 
kioldó parancsaival kisfeszültségű magszakító lesz működtetve.  
 
Villamos munkavédelmi leírás: 
A villanyszerelési munkák végzésénél a következő előírások szerint kell eljárni:  
ÉKSz, OÉSz, MSZ 146, MSZ 2364, MSZ 274, MSZ447, MSZ 595, MSZ 1166, 
MSZ 1585, MSZ 1592, MSZ 1600, MSZ 2100, MSZ 4851, MSZ 4852, MSZ 
10900, MSZ 13207, MSZ 14550. 
A villamos berendezések kivitelezésénél csak szabványos szerelési anyagok és 
készülékek építhetők be. A szerelési munkáknál csak a villamos biztonsági 
előírásoknak és a munkavédelmi előírásoknak megfelelő szerszámok és 
eszközök használhatóak. Szerelési munkát csak a megfelelő szakképesítéssel 
rendelkező, balesetvédelmi oktatásban részesült személyek végezhetnek. A 
munkák megkezdése előtt a kivitelező köteles a helyszínnel kapcsolatos 
veszélyforrásokról tájékozódni és a megfelelő munkavédelemről gondoskodni, 
illetve a munka folyamán fennálló életvédelmi és balesetelhárítási előírásoknak 
és rendelkezéseknek eleget tenni. A 22 kV-os légvezeték biztonsági 
övezetében történő munkavégzéshez E.ON szakfelügyeletet kell kérni. 
20 kV-os hálózat, transzformátor, és 0,4 kV-os kapcsolószekrény 
építésével kapcsolatos munkavédelmi és biztonsági követelmények 
ismertetése 
a munkavédelmi tervfejezet az 1993. évi XCIII. törvény és végrehajtásához 
kiadott 5/1993. (XII.26.) MüM sz. rendelet figyelembevételével készült. 
A kivitelezés során maradéktalanul be kell tartani és tartatni a vonatkozó 
szabványok és rendeletek előírásait melynek ellenőrzése a mindenkori felelős 
munkavezető kötelessége. 
A kábelfektetéshez szükséges kábelároknál, valamint a szabadvezeték 
oszlopbeállításához szükséges alapgödörnél a beesési veszély miatt az 
elkerítésről, illetve az átközlekedő utak botlás-, illetve billenésmentességéről 
gondoskodni kell. 
A kábelfektetéshez, oszlopállításhoz és a szereléshez akkora helyet kell 
biztosítani, hogy az alkalmazott technológiából adódó munkaműveletek az 
előírásoknak megfelelően elvégezhetők legyenek. 
A kiásott és vissza nem temetett munkagödröket a munkaidő befejeztével be 
kell keríteni, illetve szükség esetén megfelelő módon meg kell világítani. 
Az építés megkezdése előtt egyszemélyi felelős munkavezetőt kell kijelölni, aki 
köteles a helyszínnel kapcsolatos veszélyforrásokról tájékozódni, és a 
megfelelő munkavédelemről gondoskodni. Fokozott figyelmet kell fordítani arra, 
hogy a munkálatok végzése közterületen folyik, ahol elkerülhetetlen idegenek 
közlekedése, illetve tartózkodása, valamint a gépjárműforgalom – ezért, ha ezt 
a kialakult körülmények megkívánják – jelzőőrt (vagy jelzőőröket) kell állítani. 
Az üzemvitelre vonatkozó műszaki és biztonsági előírások szigorú betartásáról 
gondoskodni kell. Feszültség alatt lévő hálózaton, vagy annak veszélyes 
közelségében munkát végezni TILOS! A feszültségmentesítésre vonatkozó 
igényt a munkálatok megkezdése előtt 14 nappal írásban kell bejelenteni. 
A transzformátorállomásban feszültség közelében történő munkavégzéskor: 

● egyszemélyi felelőst kell kijelölni 
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● a veszélyes teret meg kell jelölni, illetve illetéktelenek bejutását meg 
kell akadályozni 

● ott csak a munkavégzéshez feltétlenül szükséges számú, azzal 
megbízott és kiképzett személyzet, illetve személy tartózkodhat 

A kivitelezés folyamán minden intézkedést meg kell tenni annak érdekében, 
hogy a munkában résztvevők a munkálatok alatt a balesetelhárítási 
előírásoknak és rendelkezéseknek – különösen az 1993. évi XCIII. Törvénynek 
– minden tekintetben eleget tegyenek. 
0,4 kV-os kapcsolószekrény 
Munkavédelem 
A munka kivitelezése a vonatkozó szabványok, rendeletek, utasítások, tervek 
és technológia alapján végezhető. A munkavégzés során a vonatkozó 
biztonságtechnikai és munkavédelmi előírásokat szigorúan be kell tartani. A 
munkavégzés technológiájának megfelelő és előírt védőruhák, védőfel-
szerelések használata kötelező. A tervtől eltérni csak a tervező előzetes írásbeli 
engedélye alapján lehet. 
A munka megkezdése előtt meg kell győződni a dolgozók szerszámainak, ill. 
eszközeinek, használt gépek kifogástalan állapotáról, valamint a mentő-doboz 
előírás szerinti felszereltségéről.  
A dolgozókat elsősegélynyújtásra ki kell oktatni. 
A munka irányítójának a munka megkezdése előtt ismertetnie kell a 
dolgozókkal a munkaterület határait, a követendő technológiai előírásokat, a 
feladatok személyre való lebontását, feszültségmentesítés esetén az 
elhelyezett földelő-rövidrezárók helyéről.  
Továbbá minden résztvevő számára balesetvédelmi oktatást tartani. 
A munka megkezdése előtt meg kell győződni, hogy a szállított berendezések, 
tartozékok, kábelek és egyéb anyagok a tervdokumentációnak megfelelő 
típusban, ill. minőségben és mennyiségben állnak-e rendelkezésre. 
A 200 kg-nál nagyobb tömegű berendezések, ill. kábeldobok rakodásakor 
emelőberendezést kell alkalmazni. Az emelés időtartama alatt szigorúan be kell 
tartani a vonatkozó biztonságtechnikai előírásokat.  
A munkavégzés során be kell tartani a magyar villamos biztonsági szabályzatok 
rendszerének előírásait: 

Épületek villamos berendezéseinek létesítése MSZ 2364 
Üzemi Szabályzat MSZ 1585 

A Munkavédelemről Szóló 1993 évi XCIII. Törvény előírásait mind a 
munkáltatónak, mind a munkavállalónak be kell tartani! 
Érintésvédelem 
A 20 kV-os hálózat védőföldelése IT rendszerű, a transzformátor állomás 
kisfeszültségű oldala TN rendszerű (nullázott). A PEN vezetők a 
transzformátorokból indulnak és azokat a 0,4 kV-os elosztószekrényben az 
MSZ 2364 (MSZ 172/1-86) szabvány előírásainak megfelelően bonthatóan kell 
a központi földelősínhez csatlakoztatni. A központi földelősínt a becsatlakozás 
közelében egy önállóan is számottevő földeléssel le kell földelni. A központi 
földelésbe be kell kötni az elosztószekrény fémszerkezeteit, valamint az összes 
villamos-berendezés fémszerkezetét is. 
Ellenőrizni kell a telep EPH hálózatát, az építés során az esetleges 
hiányosságokat meg kell szüntetni, ill. az újonnan telepített fémszerkezeteket 
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be kell kötni. Az EPH hálózatot is csatlakoztatni kell bonthatóan a központi 
földeléshez.  
Az EPH és a földelőhálózaton a csatlakozó helyeket korrózió elleni védelemmel 
kell ellátni, továbbá a csatlakozó laposvasak és tartozékait a föld feletti részen 
zöld/sárga vagy fekete színűre festendők. 
A kábelek esetleges összekötésénél az árnyékolások folytonosságát biztosítani 
kell, az árnyékolásokat valamennyi végelzárónál földelni kell. 
A zárlatkorlátozó elemeket a terhelések figyelembevételével, a szelektivitást 
biztosítva be kell állítani. 
Üzembehelyezés előtt az érintésvédelmei és szabványossági felülvizsgálatokat 
el kell végezni az MSZ 2364-610 (MSZ 172/1) szabvány szerint és arról 
minősítő iratot kell készíteni. 
A kiserőmű érintésvédelmét szolgáló földelések karbantartásáról és időszakos 
felülvizsgálatáról a napelempark üzembentartójának kötelessége gondoskodni.  
 
Tűzvédelmi villamos előírások: 
A villamos berendezésnek ki kell elégítenie a jelenleg érvényes OTSz rendelet 
előírásait. A villamos hálózatnak feszültség-mentesíthetőnek kell lennie. A 
tervezett villamos rendszer ezen előírásnak megfelel.  
A betonházas transzformátor állomás tűzvédelmével összefüggő adatokat a 
tűzvédelmi műszaki leírás tartalmazza. Tűzeseti főkapcsoló a transzformátor 
állomás 0,4 kV-os elosztójába lesz építve.  
 
Környezetvédelmi fejezet: 
Különös gondot kell fordítani a talaj védelmére. Törekedni kell a környezetbarát 
technológiák alkalmazására. Az országos vagy helyi jelentőségű védett 
természeti területen csak a tájvédelmi szakhatóság által jóváhagyott jogerős 
környezetvédelmi engedély alapján lehet megkezdeni a kivitelezést, a 
környezetvédelmi engedélyben foglaltak maradéktalan betartásával. 
Kivitelezéskor gondoskodni kell arról, hogy sem a felszíni, sem a felszín alatti 
vizek ne szennyeződjenek. 
A munkavégzés során keletkezet veszélyes és nem veszélyes hulladékok 
kezeléséről gondoskodni kell. 
Nem veszélyes hulladékok: A hálózatok bontásából származó vezetékek, fém 
és műanyag szerelvények, lámpatestek, stb. Új hálózat építésekor a felszerelt 
elemek göngyölegei, a munkavégzés során eltávolított anyagok, beton és 
egyéb törmelékek. 
Veszélyes hulladékok: Festékes, hígítós és olajos göngyölegek, rongyok. 
Műanyagos kábel és vezeték hulladékok. Selejt fénycső, Hgl és Na 
fényforrások. 
A keletkezett hulladékokat szakszerűen kell tárolni, valamint az építési munka 
befejezése után, el kell szállítani. 
A következő rendeletek és törvények előírásait feltétlen be kell tartani: 
8/2001.(III.30)GM, 166/1999.(XI.19.)Korm. 4/1984.(I.23.)EÜM, 
12/1983.(V.12.)MT, 102/1996.(VII.12.)Korm, 1994.évi XLVIII. t, 1997.évi 
LXXVIII. t, 1995.évi LIII. t, 1996.évi LIII. t. 
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TERVEZŐI NYILATKOZAT  
 
A Kökénypuszta, kt. hrsz: 01443/13 –on épülő 499 kW-os napelemes kiserőmű 

tervezési munkájával kapcsolatban a vonatkozó rendeleteknek megfelelően 

alulírott Horváth József villamos tervező kijelentem, hogy  

Az általam tervezett műszaki megoldások megfelelnek a megelőző tűzvédelmi 

követelmények kielégítéséről szóló rendeletek, szabályzatok, az országos 

szabványok, a műszaki előírások követelményeinek  

Kijelentem továbbá, hogy: a tárgyi dokumentáció a létesítmény telepítésére, 

tervezésére és üzemeltetésére vonatkozó munkavédelmi, biztonságtechnikai 

szabályok, továbbá egyéb hatósági egészségvédelmi és környezetvédelmi 

előírások betartásával készült.  

A vonatkozó nemzeti szabványtól eltérő műszaki megoldást nem alkalmaztam.  

 

 

 

 

 

 
 

 
Horváth József 
épületvillamos tervező 
 
Pécs, 2017-05-28. 
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 Frekvenciafügg  teljesítmény-szabályozás 
 
A frekvenciafügg  teljesítményszabályozás módját a VDE-AR-N  
4105-2011 szabvány tartalmazza' A VDE intézet a Fronius gyár ECO 
27.0-3-S inverterére megfelel ségi nyilatkozatot adott ki 

A csatolt m szaki leírás alapján a frekvenciaérték (Enable limit) 50,2 Hz-
re beállítható azzal együtt, hogy e felett a betáplált hatásos teljesítményt 
40%/Hz (Derating gradient) meredekséggel csökkentse. 
 
 
Az E.oN tájékoztató szerint a frekvenciafügg  teljesítmény szabályozó 
automatika funkció elfogadható az inverterekbe beépített funkcióként is a 
beállítási értékek megadása mellett. A Fronius Symo 25.0-3 és 27.0-3 
típusú inverterekben a Service Pro menüben állítható a 
frekvenciafügg  teljesítmény szabályozó automatika funkció (GFDPR). 
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committed to 
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Amerisolar’s photovoltaic modules are designed for large electrical power 
requirements. With a 30 year warranty, AS-6M offers high-powered, reliable 
performance for solar projects, both on- and off-grid. 

Solar Cell: High efficiency solar cells ensure high performance of solar 
module and create maximum power output. 
Low iron tempered glass: Anti-reflecting coating and high transmission 
rate glass increase the power output and mechanical strength of solar 
module.
Aluminum frame: Without screw, corner connection. Eight mounting holes 
on the frame can make the module to be installed easily.. 
Superior Junction box: Multi function junction box with waterproof 
capabilities.
Long lifespan:  30 years. 
Power tolerance: 0 ~ +3 %. 
Good performance of preventing from atrocious weather such as wind and 
hails.
Resisting moisture and etching effectively, not affected by geology. 
The certificate issued by international authority: CE, TUV, IEC, UL, MCS 
PV CYCLE, CEC Australia listed, Israel Certificate and Korea Certificate. 

AS-6M Amerisolar 

Electrical characteristics 
Pmax, Voc, Isc, Vmp and Imp at STC (1000W/m2, 25°C, AM 1.5);   
Maximum Power (Pmax) 260W 265W 270W 275W 280W 285W 290W 295W 300W 305W 310W 315W 

Open Circuit Voltage (Voc) 43.9V 44.0V 44.1V 44.2V 44.3V 44.4V 44.5V 44.6V 44.7V 44.8V 44.9V 45.0V 

Short Circuit Current (Isc) 8.18A 8.25A 8.33A 8.40A 8.48A 8.55A 8.63A 8.70A 8.78A 8.85A 8.93A 9.00A 

Maximum Power Voltage (Vmp) 35.3V 35.4V 35.5V 35.6V 35.7V 35.8V 35.9V 36.0V 36.1V 36.2V 36.3V 36.4V 

Maximum Power Current (Imp) 7.37A 7.49A 7.61A 7.73A 7.84A 7.96A 8.08A 8.19 A 8.31A 8.43A 8.54A 8.65A 

Module Efficiency (%) 13.40 13.66 13.92 14.17 14.43 14.69 14.95 15.20 15.46 15.72 15.98 16.23 

Temperature Coefficients 
Temperature Coefficients of Pmax -0.43 %/
Temperature Coefficients of Voc -0.33 %/
Temperature Coefficients of Isc +0.056 %/

Absolute Maximum Limits 
Maximum System Voltage  1000V DC 
Module Operating Temperature  -40°C to +85°C 
NOCT 45°C±2°C

WARRANTY 
- Product: 12 years 
- Power Output:  
91.2%----12 years 
80.6%----30 years 



Worldwide Energy and Manufacturing USA, Co., LIMITED 
                                        

Mechanical characteristics 
Cell Technology  156mmx156mm [6.14inx6.14in]    Mono-crystal silicon 
Number of Cells (Pcs) 72 (6x12) 
Dimensions 1956mmx992mmx50mm 
Weight 24kg
Frame Anodized Aluminium Alloy 
Length of Cables  1000mm 
Allowable Hail Impact 25mm hail at 23m/s 
Surface Maximum Load Capacity 2400Pa(Wind load) / 5400Pa(Snow load) 

Basic Dimensions 

Grounding holes

Junction boxBar code

Label

Mounting holes

2- 4

8-9×14

Drainage holes          Drainage holes
4-7.5×7.5                 16-3.5×8.5

Cable         Cable

992

95
6

15
56

19
56

50

I-V curves 

Module at STC 

Various Irradiance Levels 

Various Temperatures 

1. Front: tempered solar glass 3.2mm 
2. EVA 
3. 72 high efficiency solar cells 
4. EVA 
5. Rear: laminate (weatherproof and 

waterproof) 

ALL DIMENSIONS IN mm 

Front Side Rear

Worldwide Energy and Manufacturing USA, Co., LIMITED 
RM 1708 C1, NAN FUNG TOWER, 173 DES VOEUX RD CENTRAL, HK 
Tel : +1-650-777-7606        
E-mail : sales@weamerisolar.com 
Http://www.weamerisolar.com     



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging

/ A 25,0 és 27,0 kW teljesítményosztályokban használható háromfázisú Fronius Eco-val optimálisan teljesülnek a nagy 

állít fel az invertersorozat. Ezenkívül a minden pólusba beépített ágbiztosító-tartóknak és az opcionálisan választható 

A FRONIUS ECO MŰSZAKI ADATAI

BEMENETI ADATOK FRONIUS ECO 25.0-3-S FRONIUS ECO 27.0-3-S

Max. bemeneti áram (Idc max) 44,2 A 47,7 A

Min. bemeneti feszültség (Udc min) 580 V
Betáplálási indulófeszültség (Udc start)
Névleges bemeneti feszültség (Udc,r) 580 V
Max. bemeneti feszültség (Udc max) 1.000 V
MPP feszültségtartomány (Umpp min – Umpp max) 580 - 850 V
MPP-trackerek száma 1
DC-csatlakozók száma

KIMENETI ADATOK FRONIUS ECO 25.0-3-S FRONIUS ECO 27.0-3-S

Névleges AC-teljesítmény (Pac,r) 25.000 W 27.000 W
Max. kimeneti teljesítmény 25.000 VA 27.000 VA

acnom)

Hálózati csatlakozó (feszültségtartomány)

Frekvencia (frekvenciatartomány)
THD (Teljes Harmonikus Torzítás)

ac,r) 0 - 1 ind. / kap.

ÁLTALÁNOS ADATOK FRONIUS ECO 25.0-3-S FRONIUS ECO 27.0-3-S

Méretek (magasság x szélesség x mélység) 725 x 510 x 225 mm
Tömeg
Védettség
Érintésvédelmi osztály 1
Túlfeszültség-kategória (DC / AC) 1)

Éjszakai fogyasztás < 1 W
Inverter koncepció Transzformátor nélkül

Felszerelés Beltéri és kültéri felszerelés

Megengedett páratartalom
Max. tengerszint feletti magasság 2.000 m
DC csatlakozás-technológia
AC csatlakozás-technológia

Tanúsítványok és megfelelés a szabványoknak 

1)

www.fronius.com címen találhatja meg.

/ SnapINverter
technológia

/ Integrált 
adatkommunikáció Ready

/ Dynamic Peak 
Manager

/ A legnagyobb hozamokat biztosító kompakt projekt-inverter. 

FRONIUS ECO 



/ Perfect Welding / Solar Energy / Perfect Charging
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HÁROM ÜZLETÁGUNK ÉS EGY SZENVEDÉLYÜNK VAN: BŐVÍTENI A MEGVALÓSÍTHATÓSÁG HATÁRAIT.

kihasználása képezi.

www.fronius.com
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Fronius International GmbH
Froniusplatz 1
4600 Wels
Austria
pv-sales@fronius.com
www.fronius.com

A FRONIUS ECO MŰSZAKI ADATAI

HATÁSFOK FRONIUS ECO 25.0-3-S FRONIUS ECO 27.0-3-S

Max. hatásfok

EU)
1) esetén

1) esetén
1) esetén
1) esetén
1) esetén
1) esetén
1) esetén

1) esetén
MPP illesztési hatásfok

VÉDELMI BERENDEZÉSEK FRONIUS ECO 25.0-3-S FRONIUS ECO 27.0-3-S

DC szigetelésmérés Igen
Viselkedés túlterheléskor Munkaponteltolás, teljesítmény-korlátozás
DC leválasztó kapcsoló Igen
Beépített ágbiztosító-tartó 2) Igen

INTERFÉSZEK FRONIUS ECO 25.0-3-S FRONIUS ECO 27.0-3-S

WLAN / Ethernet LAN Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON)

USB (A típusú aljzat) Adatnaplózás, inverter-frissítés USB-meghajtóval
2x RS422 (RJ45 aljzat) Fronius Solar Net
Kimenet üzenetek számára Energia-menedzsment (potenciálmentes relékimenet)
Datalogger és Webserver Beépítve

RS485 

1) És Umpp min = Udc,r / Umpp max.     2)  Light változatban is kapható.

A FRONIUS ECO 27.0.3-S HATÁSFOK-JELLEGGÖRBÉJE A FRONIUS ECO 27.0.3-S HŐMÉRSÉKLET-DERATING
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1. EVEZETÉS 
 
 

 A Napelempark Harkány Miklós Kft a Harkány, hrsz: 0276/74 alatti területen egy darab 
499 kW-os, a hálózatba visszatápláló energiatermelő rendszert épít ki. A kiépítés célja a 
megújuló energiából származó villamos energia értékesítése. A termelőegység névleges 
teljesítménye 499kW. Termelőegység által hasznosított energia: Napsugárzás.  

A naperőmű az előírásoknak megfelelő védőtávolságok figyelembevételével, kerül 
telepítésére az elrendezési rajznak megfelelően. A védő kerítések a telekhatáron helyezkednek 
el. A biztonsági védősáv a telken belül van, az a szomszéd ingatlanokat nem érinti.  

Jelen tervdokumentáció ezen projekt keretén belül kialakításra kerülő gyengeáramú 
hálózatok és rendszerek tervdokumentációját tartalmazza. 
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2. TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 
A vagyonvédelmi rendszer elsődleges célja hogy, jelezze a területre illetéktelenül behatoló 

személyeket, illetve korlátozza a belépést az üzemeltetők részére a jogosultságok figyelembe 
vételével. A vagyonvédelmi rendszer jelezzen, amennyiben a kerítésen belülre nem az arra 
rendszeresített kapun jutnak be, a jelzést megbízhatóan továbbítsa, és késedelem nélkül 
egyértelmű figyelemfelhívó vagyonvédelmi riasztás formájában jelenítse meg, 

Legyen érzéketlen mindazokra a behatásokra, amelyekre nem szabad jeleznie, és a lehető 
legrövidebb időn belül és egyértelműen jelezze a berendezés meghibásodását, működési 
zavarát, rongálását. 

A rendszer kialakítását oly módon tervezzük, hogy a területre való bejutás is ellenőrizhető 
legyen. A terület kapujánál, proximty kártyával nyithatjuk a kaput, és inaktíválhatjuk a kaput 
védő infrasorompót. Ez a többi eszköz működését nem befolyásolja, valamint a konténer is 
bekapcsolt állapotban marad. Az ajtón belül a vagyonvédelmi rendszer kezelője ad 
lehetőséget a konténer rendszerének kikapcsolására úgy, hogy a kerítésvédelem aktív marad. 
Ezzel a struktúrával a vagyonvédelem három független területből fog állni, amik a 
felhasználói kódok segítségével szabadon használhatók. A beléptető kártya a teljes 
vagyonvédelmi rendszer használatára nem jogosíthat biztonsági okokból. A rendszer teljes ki 
és bekapcsolása akkor biztonságos, ha azt a felhasználói kódokkal működtetik. 

A konténer szintén beléptető rendszerrel lesz ellátva.  

3. VAGYONVÉDELMI RENDSZER 
Komplexumban egy SATEL, 32 zónás vagyonvédelmi központ felszerelését terveztük. Ez 

a központ a konténerben elhelyezett kezelővel élesíthető, ill. hatástalanítható.  
A helyiségek védelméről kombinált infra érzékelőkkel gondoskodtunk. A héjvédelmet 

pedig a bejárati ajtó nyitásérzékelővel való ellátásával biztosítjuk. Nyitásérzékelőkkel látjuk el 
a kültéri AC1-4 számú elosztókat is. Ez kettős célt szolgál, egyrészt biztosítja az illetéktelen 
nyitás jelzését, ill. azt is, ha a az elosztó ajtók a munka végeztével nem kerültek bezárásra. 

A vagyonvédelmi központ kezeli a kerítésvédelmi rendszer riasztásait is. 
Riasztás esetén, az konténer homlokzatán felszerelt, saját akkumulátorral rendelkező 

hangjelző lép működésbe. Az akkumulátorokat (központ és sziréna) úgy méreteztük, hogy az 
elsődleges táplálás kiesése esetén legalább 72 óráig biztosított legyen a vagyonvédelmi 
rendszer másodlagos energiaellátása. A visszatérés az elsődleges betáplálásra szintén 
automatikus. 

Az épületen kívül elhelyezendő fény és hangjelző készülék szabotázsvédelemmel van 
ellátva. 

A központ alkalmas távfelügyeleti szerződés esetén átjelzést küldeni a távfelügyeleti 
központba is. A távfelügyelet biztosítása szükséges az elektronikus jelzések fogadásához, 
valamint kontrolljához. A SATEL központok alkalmasak - a megfelelő IP csatoló modul 
beépítésével – távolról történő felügyeletre is. 

4. KAMERA RENDSZER 
 

Az területen kamera rendszer telepítését terveztük. A kamerák a kerítésvédelem 
kiegészítésére, és a bejárat forgalmának figyelésére szolgál. A kamerák felszerelését 4 m-es 
eloxált alumínium oszlopokra tervezzük. Ezeket egymástól kb. 50 m-re helyeznénk, a 
kamerákat két irányba állítva kell felszerelni. Így kameránként kb. 25 m-es távolságot 
figyelnénk meg, 20-25 m-es sávban. 
A telepítendő 2MP IP Dahua IPC-HDBW2220R-ZS kamerák műszaki paraméterei: 
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- 1/2.8'' 2M Sony Exmor CMOS képérzékelő,  
- H.264/MJPEG tömörítés, 
- Felbontás: 2MP/1080P (1-25fps),  
- 2.8-12mm motorizált optika,  
- IR infrafény távolság: 30m,  
- IP67,  
- DC12V/PoE tápellátás 

 
A kamerák energia ellátása a kiépített adathálózati kábelezésen keresztül történik.  
A kameráknak Cat5e UTP kábel építését terveztük. Ezeket az önhordó UTP légkábeleket a 
kerítésszakaszokban, a kameratartó oszlopokon elhelyezett – hűtött, fűtött - rendezőkben 
végződtetjük. A rendezőket optikai légkábelekkel kell összekötni a konténerrel, ezeken 
keresztül és aktív eszközök elhelyezésével biztosítható a kamerák képeinek rögzítése a 
konténerben elhelyezett rögzítőkön.  

 A videó rögzítő szerver (NVR) rendelkezik IP csatlakozási lehetőséggel, a jelszóval 
távoli pontról való lekérdezés lehetősége miatt. Ehhez azonban külső szolgáltató internet  
csatlakozás szükséges. 

Tervezett rögzítők: 
NVR4216-16P  Dahua 16 csatornás POE NVR+4TB HDD 
NVR4108H-8P Dahua 8 csatornás POE NVR+2TB HDD 
 

- H.264 / MJPEG kettős kodek dekódolás 
- Max 200Mbps bejövő sávszélesség 
- Akár 5 megapixeles felbontású előnézet és lejátszás 
- HDMI / VGA video kimenet egyidejű 
- 4/8/16 csatornás szinkron valós idejű lejátszás 
- Támogatott hálózati kamerák: Dahua, Arecont Vision, Axis, a Bosch, 

Brickcom, Canon, CP Plus, DynaColor, Honeywell, Panasonic, Pelco, 
Samsung, Sanyo, Sony, Videotec, Vivotek, stb 

- ONVIF verzió 2.4 megfelelőség 
- 3D-s intelligens pozicionálás 
- 2 SATA HDD akár 8 TB, 2 USB (1 USB3.0) 
- IPC UPnP, 16PoE 
- Többféle hálózati monitoring: Web Viewer, CMS (DSS / PSS) & DMS 

 
 

5. BELÉPTETŐ RENDSZER 
 

A SATEL vagyonvédelmi központ rendelkezik beléptető funkcióval a megfelelő 
eszközök beépítésével. Így a vagyonvédelmi rendszer és a beléptető rendszer közösen és 
szabadon konfigurálható. 

Két helyre terveztünk beléptetési pontot. A telep bejáratához, ami a kaput nyitja, ill. a 
kaput védő infrasorompót oldja. Valamint a konténer bejáratához. Mindkét helyre kültéri 
kártyaolvasó elhelyezését tervezzük.  
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6. KERÍTÉSVÉDELMI RENDSZER 
A kerítésvédelmi rendszer elsődleges célja hogy, jelezze a területre illetéktelenül 

behatoló személyeket. A rendszer jelezzen, amennyiben a kerítésen belülre nem az arra 
rendszeresített kapun jutnak be, ill. ha a kapun ugyan, csak jogosulatlanul. A jelzést 
megbízhatóan továbbítsa a vagyonvédelmi központ felé, és késedelem nélkül egyértelmű 
vagyonvédelmi riasztás formájában jelenítse meg. Legyen érzéketlen mindazokra a 
behatásokra, amelyekre nem szabad jeleznie, és a lehető legrövidebb időn belül és 
egyértelműen jelezze a berendezés meghibásodását, működési zavarát, rongálását. 

A Quadrosense kerítésvédelmi rendszer 1db, a védendő területen telepített 
négycsatornás jelfeldolgozó egységből, és a 4 db max. 250 m hosszúságú érzékelő kábelből 
áll.  Az érzékelő alkalmazható kerítésen történt behatolás, mászás, bontás érzékelésére.  
A rendszer teljesen moduláris, felhasználóbarát, egyszerűen, gyorsan telepíthető, javítható.  
A Quadrosense kerítésvédelmi rendszer beköthető bármely meglévő riasztó rendszerbe, és 
integrálható minden védelmi koncepcióba. A jelfeldolgozó egység egy riasztó központ 
zónabemeneteihez kapcsolódik. A jelfeldolgozóban külön – külön lehet beállítani a bemeneti 
csatornák érzékenységét egy ingyenes programozó szoftver segítségével. 
A Quadrosense egyszerűen bővíthető rendszert tesz lehetővé. Ezzel a rendszerrel a kerítés 
szakaszt négy zónára bonthatjuk, így információt kapunk arról, hogy mely részen történt a 
behatolás v. kísérlete. A kamera rendszer segítségével pedig élő képen is meggyőződhetünk a 
történtekről.  

A bejárati kapu védelmét infrasorompóval látjuk el. Ez már a korábban leírtaknak 
megfelelően működik. 
 

állványon, hidegben vagy melegben, marópárás környezetben stb.) végzett 
tevékenység megkezdése előtt, e körülményekre, azok különösen veszélyes voltára, a 
dolgozók figyelmét külön fel kell hívni és a biztonságos munkavégzés szabályait külön 
oktatni szükséges. 

 
 
 
 
 
Pécs,  2017.05.25. 

         
        Horváth József 
        tervező 
        V-T 02/0203 































HUMUSZGAZDÁLKODÁSI TALAJVÉDELMI TERV 
 

a 499 kW-os naperőmű, Kökénypuszta hrsz: 01443/13 területen tervezett beruházáshoz 
 

1. A tervezett földmunkákkal, a talajfelszín megbontásával érintett terület pontos 
kimutatása (m2): 
Az erőmű területén lévő kábelárkok: 146 m2 

 A termelői vezeték kábelárok: 64 m2 

 Transzformátor állomás telepítése: 2,1*3,2*= 6,7 m2föld kitermelés 
     össz.:  216,7 m2 

 
2. A letermelésre kerülő humuszos talaj mennyiségének meghatározása (m3) a 

talajvédelmi tervben lévő humuszos termőréteg vastagság, valamint a hossz- és 
keresztszelvény adatai alapján:  

 
Humuszos réteg vastagsága: 40 cm 

  Transzformátor állomás telepítése: 2,1*3,2*0,4 = 2,7 m3 föld kitermelés 
A kábelárok kiásásánál: 210 x 0.4 = 84 m3 
Ténylegesen letermelésre kerülő humuszos termőtalaj mennyisége: 86,7 m3 
   

3. Ha a mentendő humuszos termőréteg alatti ún. altalaj is megbontásra kerül, 
annak körülbelüli mennyisége (m3): 

Az erőmű területén lévő kábelároknál 40 cm 
146 x 0,4 x 0,4 = 23,4 m3 
A termelői vezeték kábelároknál 60 cm.. 

  64 x 0,4 x 0.6 = 15,4 m3 

  A transzformátor állomásnál 
  2,1 x 3,2 x 0,4 = 2,7 m3 

 A kábelárokban a kábelre 20 cm homokréteg kerül, arra az 41,5 m3 altalaj 
 visszatöltésre kerül. Arra pedig 20 cm humusz, ami 42 m3 

 
4. A mentett humuszos talaj, valamint ún. altalaj tárolási helye  

A kábelárok mellett. A transzformátor állomás telepítő gödör mellett. 
 

5. A mentett humuszos talajanyag hasznosítása:  
- pontos terület (hrsz., m2): hrsz: 01443/13,   1500 m2 
- terítési vastagság (cm): 3 
- hasznosított mennyiség (m3): 44,7 m3 
 

6. A helyben nem hasznosítható, átruházásra kerülő humuszos talajanyag 
mennyiségének meghatározása (m3) 

 
7. Az altalaj felhasználása, elhelyezése: 

Visszatöltésre kerül a kábelárokba. 
 
     Pécs            , 2017. 06. 03.……………………. 
 
 
 ----------------------------------------- -------------------------------------------
 tervező beruházó 
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             7625 Pécs, Surányi M.u.47. 
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Változás előtti állapot Változás utáni állapot 

Helyrajzi 
szám 

Alrészlet 

M
in

.o
. 

Terület 

AK Helyrajzi 
szám 

Alrészlet 

M
in

.o
. 

Terület 

AK Szolgalmi és 
egyéb jogok jel műv. ág        ha.m2 jel műv. ág  

ha.m2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

01443/5  szántó  2.5412 58.01 01443/12  szántó 3 1.0412 27.18  

   3 1.5849 41.37 01443/13  szántó  1.5000 30.83  

   4 0.9563 16.64    3 0.5437 14.19  

         4 0.9563 16.64  

Összesen:    2.5412 58.01     2.5412 58.01  

             

...................................................... .......................................... 
A munkavégző neve 

Munkaszám: ............................6............................................. 

··········································································· Község, város 

 

          PÉCS II.ker. 
külterület 

                      Adatszolgáltatás iktatószáma:2-301/2016 

A művelési ágak, minőségi osztályok és a földminősítési mintaterek                
feltüntetése, valamint a földminősítési adatok számítása és 
ábrázolása helyes. 
Pécs, 2016……………..hó……nap.             

  ………………………………. 
                Mezőgazdász 

 

Készítető: Pécs,2016.január.28. 
 
 

    …Lukáts Tamás …………………….………   
        Ing.min.sz. :1867/2004 
       Kam.terv.sz.:GD-T 02-0403  
       Földm.ig.sz.:6643 

A helyrajzi számozás és területszámítás helyes. Ez a záradék a keltezéstől 
számított egy évig hatályos, későbbi felhasználás előtt a vázrajzot újra 
záradékoltatni kell. 
 

Pécs, 2016, ................. hó ........... nap ........................................ 
                                                                                 Záradékoló Sarbak Tamás 

 P.H.  Ing.rend.min.sz.:..35/1990………....
 (körz. fh.)                  

 

A változás akaratunknak megfelelően történt: 

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

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

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

………………………………………….. 

VÁLTOZÁSI VÁZRAJZ 
A 01443/5 helyrajzi számú földrészlet megosztásáról 

 Méretarány: 1:2000                                                                                                 
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