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Stosowanie SPD na wejściu instalacji 
elektrycznej do budynku – nowe 
wymagania operatorów niemieckich
The application of SPD at the entry point into the electrical system 
of the structure – new requirements of German distribution network 
operators

Stosowane dzisiaj powszechnie w naszych instalacjach urzą-
dzenia elektryczne i elektroniczne są wrażliwe na przepięcia, 
mogące rozprzestrzeniać się w sieci zasilającej oraz instalacji 
elektrycznej wewnątrz budynku. 

Przepięcia mogą powstawać w wyniku przełączeń zachodzących 
w instalacji elektrycznej klienta lub w publicznej sieci zasilającej albo 
na skutek wyładowań atmosferycznych [1, 3]. Warto również pamię-
tać o tym, że przepięcia atmosferyczne nie są tłumione w znacznym 
stopniu wzdłuż większości instalacji [2] i tym samym należy przewi-
dzieć środki ochronne (SPD), zapewniające ograniczenie przepięć do 
bezpiecznego dla urządzeń poziomu. 

Dodatkowy problem stanowi fakt, że systemy i różnorodne insta-
lacje stosowane w budynkach, np.: linie transmisyjne elektronicznych 
urządzeń przetwarzania danych, linie sygnałowe systemów komuni-
kacji i alarmowych oraz instalacje elektryczne zasilające urządzenia 
niskim napięciem są wspólnie prowadzone i eksploatowane wewnątrz 
pomieszczeń o niewielkiej kubaturze – tym samym oddziałując na sie-
bie wzajemnie. 

WARUNKI STOSOWANIA OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ 
TYPU 1 NA WEJŚCIU INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ DO 
OBIEKTU

O konieczności zastosowania zabezpieczenia przepięciowego 
chroniącego przed bezpośrednim lub pobliskim wyładowaniem at-
mosferycznym decyduje projektant instalacji elektrycznej, opra-
cowujący dokumentację budynku w uzgodnieniu ze zleceniodawcą 
(inwestorem, właścicielem). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury W sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie [5] instalacja i urządzenia 
elektryczne powinny spełniać wymogi Polskich Norm i odpo-
wiednich przepisów oraz zapewniać ochronę przed przepięciami 
łączeniowymi i atmosferycznymi. Lista przywołanych norm zo-
stała podana w formie załącznika do powyższego rozporządzenia. 
W załączniku Z1 do Rozporządzenia przywołane zostały m.in. ar-
kusze 3 i 4 wieloarkuszowej normy dotyczącej ochrony odgromo-
wej obiektów.
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W artykule  przedstawiono wymagania w zakresie ochrony przepięciowej dla instalacji elektrycznych zawarte w niemieckiej normie VDE-
-AR-N 4100. Zgodnie z zapisami normy umieszczenie ogranicznika przepięć  przed układem pomiarowym jest dopuszczalne, ale ogranicznik  
musi  spełniać wiele warunków określonych w normie. Dozwolone jest stosowanie tylko ograniczników przepięć wykonanych w technice 
iskiernikowej.
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The article presents the requirements for surge protection of electrical systems described by the German standard VDE-AR-N 4100. Accor-
ding to the provisions of the standard it is allowed to install a surge arrester upstream of the meter, but the arrester has to meet a number of 
conditions specified in the standard. Only surge arresters with spark gap technology are to be used.
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Zapisano tam, że dla wchodzących do wnętrza obiektu linii elek-
trycznych i sygnałowych należy wykonać piorunowe połączenia wy-
równawcze z wykorzystaniem SDP. W celu zapewnienia ochrony urzą-
dzeń wewnętrznych przed udarami, należy rozpatrzeć wielostopniowy 
system ochrony przepięciowej ze skoordynowanych SPD zarówno 
dla linii elektroenergetycznych, jak i linii sygnałowych. Zastosowane 
urządzenia do ograniczania przepięć (SPD) powinny wytrzymywać bez 
uszkodzenia spodziewaną część płynącego przez nie prądu pioruna. 
Sposób ich instalacji powinien umożliwiać kontrolę ich stanu.

Norma EN 62305 zwraca uwagę, że sposób realizacji piorunochron-
nego połączenia wyrównawczego jest ważny i należy omówić go z ope-
ratorem sieci: telekomunikacyjnej, elektroenergetycznej i gazowej oraz 
z innymi zainteresowanymi operatorami i władzami, ponieważ mogą 
występować sprzeczne wymagania, np. co do miejsca montażu ogra-
nicznika przepięć lub jego parametrów.

W przypadku Niemiec oraz Czech zasady stosowania SPD typu 1 
na wejściu instalacji do budynku zostały określone w odrębnych do-
kumentach. W Niemczech od roku 1998 istniało opracowanie wydane 
przez niemieckie Stowarzyszenie przemysłu elektrycznego e.V. (VDEW) 
reprezentujące ok. 750 niemieckich firm dostarczających energię. 
W roku 2004 opracowanie to zostało przeredagowane i dopasowane do 
wymagań nowej edycji normy o ogranicznikach przepięć EN 61643-11.

Na bazie tego niemieckiego dokumentu została opracowana czeska 
norma zakładowa (zaktualizowana w roku 2015), która określa wyma-
gania w zakresie zasad montażu, parametrów SPD stosowanych na wej-
ściu instalacji elektrycznej do budynku. Norma ta stosowana była rów-
nież przez operatorów na Słowacji. Zarówno wymagania czeskie, jak też 
niemieckie umożliwiały stosowanie SPD przed układem pomiarowym – 
oczywiście po spełnieniu wielu warunków zapisanych w dokumentach.

W przypadku operatorów na terenie Niemiec ograniczniki przepięć 
przed układem pomiarowym nie są wymagane przez operatora sieci 
rozdzielczej. Podobnie jest w przypadku Czech, gdzie zgodnie z Normą 
Zakładową [4] o konieczności użycia ogranicznika nie decyduje operator, 
lecz projektant urządzenia odbiorczego na podstawie postulatów inwe-
stora (odbiorcy). Zawsze jest jednak wymagana zgoda operatora sieci roz-
dzielczej na umieszczenie i podłączenie ogranicznika oraz na wybór okre-

ślonego typu ogranicznika. Ograniczniki przepięć (SPD) typu 1 mogą być 
stosowane w obszarze elektrycznej instalacji budynku przed układem 
pomiarowym (główny system zasilania obiektu), wówczas gdy niezbęd-
ne są one do zrealizowania działań przewidzianych w normie dotyczą-
cej ochrony odgromowej obiektu. W każdej takiej sytuacji należy spełnić 
szczegółowe wymagania operatora dotyczące sposobu montażu oraz 
rodzaju zastosowanego ogranicznika. W przepisach czeskich znalazło się 
wymaganie, że w przypadku gdy ograniczniki przepięć zostaną umiesz-
czone w przedlicznikowej części instalacji, to system ochrony przepięcio-
wej musi zostać zabezpieczony przed nielegalnymi manipulacjami.

Montaż ograniczników przed układem pomiarowym mógł zostać 
zrealizowany wg jednego z układów pokazanych na rys. 2.

Rys. 1. Strony tytułowe dokumentów regulujących stosowanie SPD typu 1 na wejściu instalacji elektrycznej do budynku: a) wytyczne niemieckie z roku 1998,  
b) wytyczne niemieckie wydanie 2 z roku 2004, c) norma czeska z roku 2008

Fig. 1. The cover pages of documents regulating the use of type 1 surge arresters at the entry point into the electrical system of the structure: a) German requirements 
of 1998, b) German requirements, second edition of 2004, c) Czech standard of 2008

a)
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c)
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Rys. 2. Przykłady montażu ograniczników przepięć typu 1 w instalacji zasi-
lającej w części poprzedzającej układ pomiarowy: a) montaż w wydzielonej 
części przyłącza - skrzynka bezpiecznikowa, b) montaż w obudowie obok 
rozdzielnicy głównej, c) montaż w wydzielonej części rozdzielnicy głównej

Fig. 2. Examples of installation of type 1 surge protective devices upstream of 
the meter: a) in a separate part of the service entrance box – fuse box, b) in an 
enclosure next to the main distribution board, c) in a separate part of the main 
distribution board
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 W kwietniu 2019 r. pojawiła się nowa niemiecka norma VDE-AR-N 
4100 [6] określająca warunki techniczne przyłączania odbiorców do sieci 
niskiego napięcia. Norma ta zastąpiła wiele istniejących wcześniej do-
kumentów, w tym też znowelizowane wytyczne dotyczące stosowania 
SPD typu 1 (rys. 1b). 

Wymagania nowej normy związane są ze zmianami technicznymi, 
jakie wystąpiły w ostatnim czasie. Postęp technologiczny, komputery-
zacja, miniaturyzacja oraz powszechność Internetu sprawiły, że zmienił 
się również wygląd rozdzielnicy u odbiorcy. Kiedyś była to szafa z przy-
kręconymi licznikami i kilkoma zabezpieczeniami naprądowymi. Dzi-
siaj rozdzielnica dla gospodarstwa domowego to „centrala techniczna” 
– gdzie oprócz części energetycznej pojawia się część związana z inte-
ligentnymi systemami pomiarowymi oraz instalacjami teletechniczny-
mi. Wymagania dotyczące ochrony przepięciowej takich nowoczesnych 
rozdzielnic opisane zostały w pkt. 11.2 ww. normy.

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA ZWIĄZANE Z MONTAŻEM 
OGRANICZNIKÓW PRZEPIĘĆ (SPD) TYPU 1 W GŁÓWNYCH 
SYSTEMACH ZASILANIA OBIEKTU

W punkcie 11.2 normy opisano szczegółowe wymagania, jakie muszą 
zostać spełnione przy montażu ograniczników przepięć na wejściu in-
stalacji elektrycznej do budynku. O zastosowaniu ogranicznika przepięć 
decyduje projektant instalacji elektrycznej w porozumieniu z inwesto-
rem (odbiorcą), a podstawą są zapisy normy HD 60364-4-443. Warto 
tutaj zaznaczyć, że w Niemczech obowiązują zapisy zawarte w załączni-
ku ZA (szczególne warunki krajowe) i np. w przypadku przyłączy napo-

wietrznych istnieje obowiązek stosowania SPD typu 1 (w innych krajach 
jest to jedynie zalecenie). Sposób montażu ograniczników powinien speł-
niać wymagania normy HD-60364-5-534.

Ograniczniki przepięć typu 1 mogą być stosowane w głównych 
systemach zasilania energią elektryczną obiektów, jeżeli spełnione są 
wszystkie przedstawione poniżej warunki:

 � ograniczniki przepięć (SPD) typu 1 muszą spełniać wymagania okre-
ślone w normie produktowej EN 61643-11,

 � należy zapewnić, że w przypadku wystąpienia wewnętrznego zwar-
cia ograniczniki przepięć (SPD) typu 1 zostaną trwale odłączone 
od sieci,

 � jako SPD typu 1 na wejściu instalacji dopuszczalne są tylko jako ogra-
niczniki ucinające napięcie (z iskiernikiem). Montaż ograniczników, 
które mają tylko jeden lub więcej warystorów lub równoległe połą-
czenie iskiernika z warystorem, jest niedopuszczalny,

 � zastosowane ograniczniki przepięć (SPD) typu 1 nie mogą powo-
dować powstawania prądów upływu, płynących przez urządzenia 
kontrolne ogranicznika, np. przez wyświetlacze ciekłokrystaliczne, 
lampki wskaźnikowe itd.,

 � wytrzymałość zwarciowa ogranicznika przepięć (SPD) typu 1 
w miejscu jego zainstalowania (zagwarantowana przez produ-
centa) nie może być mniejsza niż 25 kA,

 � zastosowane ograniczniki powinny mieć zdolność wyłączania 
zwarciowych prądów następczych o częstotliwości sieciowej, 
tak aby nie powodować zadziałania głównego zabezpieczenia 
obiektu. Informacje o gaszeniu prądów następczych powinien 
dostarczyć producent SPD,

Rys. 3. Strona tytułowa nowej niemieckiej normy  
VDE-AR-N 4100  oraz fragment tekstu dotyczący wyma-
gań w zakresie ochrony przepięciowej

Fig. 3. The cover page of the new German VDE-AR-N 
4100 standard and an excerpt relating to the require-
ments for surge protection

Rys. 4. Zmiana wyglądu i wyposażenia tablicy liczniko-
wej na przestrzeni ostatnich lat: a) stara tablica liczniko-
wa, b) nowoczesna centrala techniczna

Fig. 4. The change of design and equipment of a meter 
board in recent years: a) an old meter board,

b) a modern switchboard
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 � izolowane obudowy ochronne przeznaczone do umieszczenia 
ograniczników przepięć (SPD) typu 1 muszą być zaplombowane 
zgodnie z „wymaganiami odnośnie plombowania”. Należy za-
pewnić kontrolę stanu SPD – podgląd wskaźnika, bez otwierania 
zamkniętej obudowy.
W systemach o zwiększonych potrzebach bezpieczeństwa (np. w szpi-

talach) oraz w systemach komercyjnych dozwolony jest montaż SPD typu 
1 wyposażonych w zdalne styki sygnalizacyjne. Zasilanie obwodu po-
mocniczego należy wykonać z części instalacji użytkownika znajdującej 
się za układem pomiarowym. Ograniczniki przepięć typu 1, dla których 
producent deklaruje spełnienie wymagań normy EN 61643-11 w zakresie 
prób dla SPD typu 2 oraz w stosownych przypadkach dla SPD typu 3, są 
dozwolone w głównym systemie zasilania, jedynie pod warunkiem speł-
nienia wszystkich wymagań zawartych w punkcie 1.2 ww. normy. Insta-
lując ogranicznik przepięć typu 1 w głównym systemie zasilania, należy 
zapewnić przyłączenie SPD do głównej szyny uziemiającej/głównego 
zacisku uziemiającego budynku oraz do przewodu ochronnego systemu 
klienta. Nowa norma dopuszcza montaż SPD typu 1 w przedziale przy-
łączeniowym rozdzielnicy lub w osobnej obudowie obok rozdzielnicy. 

Montaż SPD w skrzynce bezpiecznikowej domu jest niedozwolony 
(rozwiązanie pokazane na rys. 2a). Wyboru kabli przyłączeniowych 
(przekrój żyły, maksymalna długość) należy dokonać zgodnie z zapisami 
normy HD-60364-5-534. W złączniku D normy zawarto wiele rysun-
ków pokazujących sposób montażu SPD w głównym systemie budynku 
np. montaż SPD w obudowie izolacyjnej obok skrzynki bezpiecznikowej 
budynku (rys. 5).

 Dodatkowo w normie zapisano wymóg stosowania SPD do ochro-
ny systemów komunikacyjnych. Ograniczniki powinny być zabudo-
wane bezpośrednio w odpowiednich przedziałach rozdzielnicy i muszą 
spełniać wymagania normy produktowej EN 61643-21.

PODSUMOWANIE

Wydana w roku 2019 norma VDE-AR –N 4100 określa reguły tech-
niczne związane z przyłączaniem odbiorców do sieci. W ramach tych 
reguł określono szczegóły techniczne dotyczące montażu SPD typu 
1 w układzie zasilania budynku. Na podstawie zapisów tej normy po-
szczególni operatorzy wydają swoje dokumenty (TAB 2019 – Techni-
sche Anschlussbedingungen) określające techniczne warunki przyłą-
czenia klientów do sieci. Projektant na podstawie zapisów zawartych 
w tych dokumentach może zaprojektować system ochrony przepięcio-
wej obiektu spełniający wymagania operatora i zapewniający skutecz-
ną ochronę instalacji odbiorczych wewnątrz budynku.
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Rys. 5. Przykład zabudowy SPD w obudowie izolacyjnej obok skrzynki bezpiecznikowej: a) układ połączeń, b) SPD typu 1 spełniający wymagania normy VDE-AR-N 4100

Fig. 5. An example of an SPD in an insulating enclosure next to a fuse box: a) a circuit diagram, b) a type 1 SPD fulfilling the requirements of the VDE-AR-N 4100 standard

Rys. 6. Szafa rozdzielcza z przedziałem telekomunikacyjnym i zabudowanym 
SPD typu 1, chroniącym wchodzące z zewnątrz linie przesyłu sygnałów

Fig. 6. A distribution board with a telecommunications compartment and a built-
in type 1 SPD protecting incoming signal lines

a) b)


