




















Műszaki leírás 
 

Napelemes rendszer telepítése Itt-Hon Nyírparasznyán Egyesület, Közösségi Házába (4822 
Nyírparasznya, Rákóczi u. 110.  Hrsz.: 245.) épületvillamossági kiviteli tervéhez 

 
Előzmények: 
Megbízó:  Itt-Hon Nyírparasznyán Egyesület, 4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 2. 
Tervező:  Deli Attila tervező (4028 Debrecen, Szigligeti u. 14.) 
Tervező munkatárs: Deli Szabolcs főisk.hallgató (4028 Debrecen, Szigligeti u. 14.) 
Tervezési feladat: Napelemes rendszer telepítése Itt-Hon Nyírparasznyán Egyesület, Közösségi 

Házába (4822 Nyírparasznya, Rákóczi u. 110.  Hrsz.: 245.) épületvillamossági 
kiviteli terv készítése. 

 
Energia ellátás: 
A Közösségi Ház belső hálózatáról áramszolgáltatói biztosítón keresztül. A tervezett 2 kW teljesítményű 
napelemes rendszer csatlakozására megfelelő. A napelemes rendszer az áramszolgáltató hálózattal 
párhuzamosan fog működni, a termelt villamosenergia mérésére az áramszolgáltató a jelenlegi 
fogyasztásmérőt „ad-vesz” mérőre cseréli. 
Feszültség: /230 V,  50 Hz. 
A napelemes rendszer által termelt villamosenergia éves szinten várhatóan fedezi a ház villamosenergia 
fogyasztását. 
 
Szerelés:   
Alumínium tartószerkezet a napelemek rögzítéséhez a ház tetőszerkezetén. DC kábelezés: 2*4mm2 solar 
kábellel, UV védelemre lépésálló-UV álló gégecsőbe húzva. DC és AC szekrényekbe kötve. Távolság 
kisebb, mint 5m, DC távlekapcsolás nem szükséges. 
Beépítésre kerül 1 db 2 kVA teljesítményű inverter, mely MT 3*6 mm2 kábellel csatlakozik a 
főelosztóhoz AC elosztón keresztül. AC és DC túlfeszültség-védelem a terv szerint. 
Az épületre 8 db napelem kerül elhelyezésre, a GE-1 jelű terv szerinti elrendezésben. A beépítésre kerülő 
napelemes rendszernek teljesítenie kell az alábbi követelményeket, melyek teljesülését igazoló 
dokumentumok benyújtásával kell igazolni: 
A napelemes modulokra gyártói garancia minimum 20 évre, legalább 80%-os teljesítményre. 
A napelem megfelel az EN 61730 szabvány előírásainak. A berendezés megfelel továbbá kristályos 
modulok esetén az IEC 61215, vékonyfilmes modulok esetén az IEC 61646 szabványban előírt 
követelményeknek. A fenti szabványoknak való megfelelés igazolására, a termék akkreditált tanúsító 
intézet által kiállított tanúsítvánnyal rendelkezik. 
A létesítést az MSZ HD 60364 „Épületek villamos berendezéseinek létesítése” szabványgyűjtemény 
előírásai szerint terveztük meg. 
 
Érintésvédelem: 
Az érintésvédelem rendszere TN-C-S (nullázás), az MSZ HD 60364 szabvány előírásai szerint, az MSZ 
172/1 szabvány figyelembevételével kialakítva, az AC oldal 3 vezetős rendszerű. Az érintésvédelmi 
hálózatba bekötendők: 
- fém elosztó 
- minden I. é.v. osztályú berendezés 
EPH céljából össze kell kötni az épületben lévő fém szerkezeteket. 
Az EPH gerincvezető 16mm2 Mkh vezeték, leágazó vezeték minimum 4 mm2 Mkh, színe zöld-sárga. 
Felhívom a figyelmet, hogy az MSZ HD 60364 szabvány szerint a kábeltálca EPH vezetőként nem 
alkalmazható, de az egyenpotenciálú hálózatba be kell kötni. 
A kivitelezési munkák átadása előtt az érintésvédelem hatásosságáról készült jegyzőkönyvben kell a mért 
értékeket dokumentálni. 
 
Villámvédelem: A ház villámvédelemi felülvizsgálatáról a napelemek felszerelését követően az 
építtetőnek gondoskodni kell. 



Belső hálózat túlfeszültség védelmére belső fém szerkezeteket az EPH hálózatba be kell kötni, az AC 
elosztóba „B-C” fokozatú, 2 pólusú túlfeszültség-védelmi egység beépítése szükséges. 
A műszaki átadáshoz a villámvédelem ellenőrzéséről készült jegyzőkönyvet el kell készíteni. 
 
Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem: 

173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet 21. § (9) A villámvédelmi, elektrosztatikus feltöltődés elleni, 
érintésvédelemi berendezések megfelelőségét, illetve a villamos berendezések tűzvédelmi megfelelőségét 
négyévente felül kell vizsgálni, és a felülvizsgálatot dokumentálni kell. 

Az épület padozata és környezete beton. Elektrosztatikus feltöltődés elleni védelem további kiegészítést 
nem igényel. 

 
Munkavédelem: a kivitelezésnél az 1993. XCIII. törvény a munkavédelemről vonatkozó előírásait be kell 
tartani. Munkavégzés csak felelős munkavezető jelenlétében történhet. 
 
Környezetvédelmi fejezet: 
A kivitelezés során be kell tartani a környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat, jogszabályokat. 
Törekedni kell a környezetbarát technológiák alkalmazására. 
A munkavégzés során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokat szakszerűen kell tárolni, és a 
munkák befejezése után a kivitelezőnek kell gondoskodni azok elszállításáról. 
 
Általános rendelkezés: 
A kivitelezést csak kiviteli terv rendelkezései alapján lehet megkezdeni. A tervtől eltérni csak a tervező 
beleegyezésével szabad. 
 
Debrecen, 2017. augusztus 
 

Deli Attila elektromos tervező 
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