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A biztonság itt keződik

A villamosenergia napjaink egyik legnagyszerűbb 
felfedezése. Nélküle a mai modern ipari- és kommuni-
kációs társadalom működése teljes mértékben elkép-
zelhetetlen lenne. Azonban nem csak jótékony hatása 
ismert, hanem sötét oldala is van. Az ember, mint a 
villamosenergia fogyasztója sajnos nem rendelkezik 
olyan érzékszervvel, melynek segítségével észlelhetné a 
villamosenergia kártékony hatását. Ezért sem fejlődött 
ki természetes védekezés a villamosenergia lehetséges 
veszélyeivel szemben. Ezt a hiányosságot kellő tudással, 
megfelelő magatartással és a helyes egyéni védőfel-
szerelés megválasztásával lehet kompenzálni.

A munkabiztonság egy társadalmilag 
megoldandó probléma

Többek között a nemzetközi és a nemzeti egészségügyi 
és biztonsági előírások, a nemzeti jogszabályok és az 
általánosan elfogadott műszaki előírások nagymértékben 
befolyásolhatják a munkabiztonságot.

A munkavédelem biztosítása a
menedzsment feladat

Minden munkáltató teljes felelősséget vállal a vállalaton 
belüli biztonság és egészségvédelem betartásáért. Ez a 
felelősség nem ruházható át. Mindössze a vezető beosz-
tású munkatársak vonhatóak felelősségre. A szakmai 
kötelezettségek teljesítése mellett, minden menedzser-
nek felelnie kell a munkavállalók biztonságáért.

A baleset sohasem történik véletlenül!
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A biztonság itt keződik

A villamos-energia napjaink 
felfedezése. Enélkül a mai 
kommunikációs társadalom összes 
mértékben elképzelhetetlen lenne. 
oldala akad, van sötét oldala is. 
villamos-energia fogyasztója, 
rendelkezik olyan érzékszervvel 
Ezért nem is fejlődött ki természetes 
villamos-energia lehetséges 
hiányosságot kellő tudással, 
a helyes személyi védőfelszerelés 
lehet kompenzálni/ellensúlyozni.

Szabványok

üzemeltetése

MSZ HD 
637 S1:1999

1 kV-nál nagyobb névle-
ges feszültségű váltakozó 
áramú berendezések léte-
sítése

MSZ EN 
61230:2009

Hordozható földelő-
vagy földelő és rövidre záró
eszközök

Feszültségkémlelők. 
1. rész: Kapacitív 
feszültségkémlelő 1 kV-
-nál nagyobb váltakozó
feszültségre

Feszültségvizsgálók. 5. 
rész: Feszültségvizsgá-
ló rendszerek (VDS)

MSZ EN 
60832-2:2011

Szigetelőrudak és csatla-
koztatható szerelvényeik. 
2. rész: Csatlakoztatható 
szerelvények

MSZ EN 
60895:2004

Vezetőképes ruházat leg-
feljebb 800 kV névleges 
váltakozó feszültségen és
±600 kV egyenfeszültség-
en való használatra

MSZ EN 
60903:2004

Szigetelőanyagú kesztyűk

MSZ EN 
60984:1992
/A1:2002

Szigetelőanyagú karvédők 
feszültség alatti munka-
végzéshez

Nincs második esély a figyelmetlenség
után

A gondatlanság, a túlterheltség és a koncentráció hiánya már 
számos balesetet okozott, amelyek egyébként mind elkerülhető-
ek lettek volna. Mindezek a személyi sérülésekkel, az üzemidő-
kiesésekkel, a berendezések meghibásodásával és akár környe-
zeti károkkal is együtt járhatnak. Az ebből következő költségek 
és imázsveszteségek a vállatok számára gyakran helyreállítha-
tatlan károkat okozhatnak. A balesetek elkerülésének érdekében 
kötelező az ide vonatkozó törvények és biztonsági előírások be-
tartása. Villamos berendezéseken és eszközökön kizárólag villa-
mos szakemberek dolgozhatnak, vagy azok felügyelete és ellen-
őrzése mellett lehet munkát végezni.

A DEHN+SÖHNE a villamos munkavédelem területén szerzett 
több évtizedes tapasztalatával  szeretne segítséget nyújtani abban, 
hogy felkészítse a vállalatokat arra, hogy a jövőbeli munkavédelmi 
követelményeknek is meg tudjanak felelni.

balesetek 
áramütés által

Átlagos kártérítési költségek 
balesetenként*

munkahelyi
balesetek

balesetek útközben /
munkába menet

750

2 250

6 900

*Forrás: Hans-Heinrich Egyptien: További munkabiztonság ellenőrzése, lehetőségek a villamos ipar részéről 1999, Verlag Technik Berlin 1999

MSZ EN 
50110-1:2005

Villamos berendezések

MSZ EN 
61243-1:20
05/A1:2011

MSZ EN 
61243-5:2001

Ezer forint**

**Euró árfolyam: 300 Ft



Az elérhető biztonság

Feszültségmentes munka-
végzés

Nem számít, hogy milyen munkát 
szükséges elvégezni, a munkabizton-
ságot - függetlenül az elvégzendő 
munka fajtájától - mindig biztosítani 
kell, a munkavállalók számára a fenn-
álló veszélyt  lehetőleg meg kell szün-
tetni, de legalábbis csökkenti kell. 
Emiatt a villamosenergia feltalálása 
óta a villamos berendezéseken és esz-
közökön az elvégzendő munka előtt a 
szükséges részeken feszültségmente-
sítenek.

Ezek a szabályok minden villamos szak-
ember számára ismeretesek. De mi a 
helyzet azon segédeszközök és felszere-
lések biztonságával és megbízhatóságá-
val, melyek segítségével ezekhez a lét-
fontosságú információkhoz el kellene 
jutniuk a szakembereknek? Minden in-
formáció csak annyira megbízható, mint 
amilyen biztonságos a megszerzéséhez 
alkalmazott technológia.

Ne bízza a létfontosságú 
információkat a véletlenre

Minden villamos berendezést és 
eszközt - függetlenül a működési 
állapotától - alapvetően feszültség 
alattinak kell tekinteni egészen addig, 
amíg meg nem győződünk az ellen-
kőzjéről.

Következésképpen az alkalmazott fe-
szültségkémlelőknek a kijelző segít-
ségével biztosítaniuk kell a megbízha-
tóságot, és emellett egyszerű kezelé-
sével biztonságot kell nyújtania a fel-
használó számára. Ez vonatkozik mind 
a vizsgálati eljárásra, mind az ered-
ményekre. Mindkettőnek megbízható-
nak kell lennie.
Az évtizedekkel ezelőtt gyártott vizs-
gáló berendezések alig tudják teljesí-
teni a kor követelményeit. Ezen túlme-
nően a mai kapcsolóberendezések 
helyszükséglete nyolcada, mint a 30 
évvel ezelőtt gyártott kapcsolóbe-
rendezéseknek. Így a vizsgáló beren-
dezések biztonsági követelményeit is 
frissíteni kell. 

Egyre több kisméretű rendszer kialakí-
tása igényel kisebb távolságokat az 
egymáshoz képest feszültség alatt 
lévő részek között. Mi több, ezek a ki-
alakítások növelhetik a különböző za-
varokat a vizsgált berendezésekben. 
Ezért az üzemi berendezések hasznos 
terhelhetőségének összhangban kell 
lennie az általánosan elfogadott mű-
szaki előírásokkal, amik nem ok nélkül 
készültek. Azoknál az eszközöknél, 
melyek az 1000 V névleges feszültséget 
meghaladják működésnél, vizsgálatnál 
és a feszültség alatt lévő részek védel-
ménél, mindig meg kell felelniük az 
aktuális IEC/MSZ EN szabványoknak.

A Kollégái, munkatársai és az Ön biz-
tonsága érdekében a DEHN+SÖHNE a 
megfelelő munkaeszközöket kínálja 
Önöknek.

Minden óvintézkedés 
megtétele mellett - még 
nagyobb biztonságot 
kell szavatolni

Ha még fennáll a hiba, a későbbi károk 
elkerülésének érdekében a munka meg-
kezdése előtt a villamos berendezést 
földelni kell és rövidre kell zárni. Azonban 
ezek a biztonsági intézkedések is csak 
annyit érnek, mint az erre a célra alkal-
mazott munkaeszköz megbízhatósága.

Az idő vasfoga itt is látható nyomokat 
hagy. A korrózió csökkenti a földe-
lő és rövidrezáró kábelek tényleges 
keresztmetszetét, így kérdésessé teszi 
biztonságát. 
Ez azonban nem fordulhat elő azoknak 
a földelő és rövidre záró eszközök ese-
tében, melyeket az MSZ EN 61230 
szabvány követelményei szerint vizs-
gáltak be.
A DEHN + SÖHNE ebben az ügyben 
is megbízható partnerként áll az 
Önök rendelkezésére.

A berendezés feszültségmentesítésé-
től a munka befejezéséig megbízható 
információkra van szükség a berende-
zés állapotáról, a hibás működések és 
üzemzavarok elkerülése érdekében 
elvégzendő intézkedések végrehajtá-
sáról, valamint tájékoztatást kell nyúj-
tani a felmerülő üzemzavarok és hibás  
működésekkel szembeni védelemről és 
a közeli berendezések által keltett ve-
szélyekről. Annak érdekében, hogy a 
fent említett veszélyek elkerülhetőek 
legyenek, öt biztonsági szabály került 
megfogalmazására:
� Kikapcsolás minden lehetséges 
betáplálási irányból
�    A visszakapcsolás / visszakap-
csolódás megakadályozása
�    A feszültség nélküli állapot ellenőr-

zése
� Földelés és rövidre zárás
�    A szomszédos, feszültség alatt 

álló részek elburkolása vagy elkerítése



>veszélyes<
R É G I Ú J

>biztonságos<

Dead Working.

No matter what kind of work to be
carried out, operational safety is
always ensured, if the potential
hazard is eliminated or reduced for
the person involved. Since the
beginning of using electrical energy,
the relevant parts of the system
have therefore been disconnected
from the power supply when work
had to be carried out on electrical
systems and equipment.

For disconnecting a system and
finally giving permission to work,
reliable information is needed re-
garding the state of the installation,
measures to be taken for avoiding
maloperations or malfunctions as
well as information about protection
against upcome maloperations or
malfunctions and protection against
potential hazards from adjacent
parts of the installation. In order
to avoid the above harzards, the
5 common safety rules have been
formulated:
� Disconnect completely
� Secure against re-connection
� Verify that the installation

is dead
� Carry out earthing and

short-circuiting
� Provide protection against 

adjacent live parts

Every electrician is familiar with
these rules as a life insurance.
But what about the safety and
reliability of the devices and
equipment providing this vital
information?
Information is only as safe as the
technologies used for obtaining it.



Elemezze a kockázato-
kat és utána meg is 
szüntetheti azokat
Feszültség alatti munkavégzés

Napjainkban a nemzetközi versenyben fontos tényezővé vált a 
folyamatos energiaellátás biztosítása. Ugyanakkor az energia- 
piacon érzékelhető növekvő verseny hatására egyre jobban 
szükséges csökkenteni a létesítmények rendelkezésre álló 
többlet energiaellátási kapacitásait. Egyrészről ez egy megnö-
vekedett üzembiztonságot követel meg a meglévő berende-
zéseknél. Másrészről a szükséges karbantartási- és javítási 
munkák során nem mindig lehet a rendszer egyes részeit fe-
szültségmentesíteni. 

A feszültség alatti munkavégzés jó megoldást biztosít. 
Alapvetően a következő módszereket lehet alkalmazni:

�    Megfelelő távolságban végzett munka

�    Munkavégzés szigetelt / gumikesztyűvel

�  Feszültség alatti munkavégzés

A feszültség alatti munkavégzés során felmerülő kiemelkedő 
képzettségi követelmények miatt az ilyen fajta munkát csak 
szakképzett villamos szakemberek vagy szakmailag képzett 
személyek végezhetik.
Ennek a munkamódszernek az előnyei nyilvánvalóak:
� Az energiaellátás megbízhatóságának növelése

� Folyamatos energiaellátás fogyasztók számára 
       Jobb minőség az ipari fogyasztók számára

� Költségcsökkenés

�   Berendezések élettartama nem csökken

�   A fogyasztókkal való koordinációs igények megszűnése

�   A munka időben tetszés szerint elvégezhető

Az európai szabványok meghatározzák a feszültségmentes és 
feszültség alatti munkavégzésre vonatkozó biztonsági előírá-
sokat.
A DEHN + SÖHNE a fent említett munkamódszerekhez 
berendezések és eszközök széles kínálatát biztosítja az 
Ügyfelei számára. 



Tisztítás előtt

TRS NS Száraz tisztító készlet (KIF)

Tisztítás után

TFRS MS Kombinált tisztító készlet (KÖF)

Perceive your Risk and

Live Working

factor. At the same time, the increasing competition on

power supply. Firstly

Basically, the following methods can be applied:

� Hot Stick Working – Safe Clearance W

� Insulating Glove Working – Rubber Glove W

� Bare Hand Working

�

�

� Cost reduction

� No more switching operations

�

and supplier

�

With the brand DELTEC®, 

Tisztítás

FRS ZK MS Nedves tisztító készlet (KÖF) 

TRS MS Száraz tisztító készlet (KÖF)



Villámvédelem 
Túlfeszültség-védelem 
Villamos munkavédelem

DEHN + SÖHNE 
GmbH + Co.KG. 
magyarországi képviselete 
Magyarország
1141 Budapest
Jeszenák János u. 20.

Telefon: (+36 1) 371 1091 
Fax:   (+36 1) 371 1092 
www.dehn.hu
info@dehn.hu

Még több információ
Kérem küldjenek számomra tájékoztató anyagot 
a következő témakörökről:

�    Villamos munkavédelem - főkatalógus

� Az összes DEHN publikáció jegyzéke

Név

Vállalat

Cím

Ország

Telefon / FAX

E-mail

Kérjük töltse ki, és legyen szíves küldje el hozzánk!

A biztonsági feltételek akkor teljesül-
nek, ha az érintett személy tisztában 
van a villamosenergia kockázataival, 
betartja az ide vonatkozó biztonsági 
előírásokat és irányelveket, és meg-
felelő felszerelést használ.

A munkavédelmi eszközök és készülé-
kek területén a minőség magas szín-
vonalát biztosítni szükséges, mivel a 
biztonság mindig bizalmi kérdés. A 
DEHN+SÖHNE az ISO 9001-es tanú-
sítvánnyal rendelkezik, így Ön számít-
hat termékeink magas színvonalára.

Mert mi csak minőségi termékekben 
gondolkodunk, a Vevőkhöz való közel-
ség és a szolgáltatások széles kínálata 
által a DEHN+SÖHNE az Ön biztos 
partnerévé válhat a villamos munka-
védelem területén.

A DEHN + SÖHNE segít Önnek a 
kockázat kiküszöbölésében az 
alábbiak szerint:

Felajánljuk Önnek a szolgáltatás-
sal kapcsolatos tanácsadás kon-
zultációs lehetőségét, ahol meg-
ismerheti a munkamódszerek 
sajátosságait, és segítséget nyúj-
tunk a megfelelő munkavédelmi 
berendezés és eszköz kiválasz-
tásában
Javasoljuk az üzembiztonság a 
villamos rendszereknél című sze-
mináriumunkat

A következő szolgáltatásokat 
nyújthatjuk Önnek:

Feszültségkémlelők karbantartási 
vizsgálata 1 kV felett

A meglévő földelő és rövidre zá-
ró eszközök vizsgálata az aktuális 
szabványok szerint

Szigetelők mérése és méretezése

Szigetelők beállítása és szerelése
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Tisztítási munkák feszültség alatt, 
36 kV névleges feszültségig

Kábelvégelzárók utántöltése olaj-
jal feszültség alatt, 36 kV névle-
ges feszültségig

�    Keressen meg értékesítő Kollégájuk 
          (előzetes egyeztetést követően)
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