Y ld r mdan Korunma ve Topraklama Sistemleri
Lightning Protection and Grounding Systems

YILDIRIM AKIMI VE AN AKIM
GER L M DARBELER NDEN
KORUNMA MODÜLLER
SURGE ARRESTERS

ERK B100

ERK C15

D SINIFI

YILDIRIM AKIMI VE AN A IRI AKIM-GER L M
DARBELER NDEN KORUMA MODÜLLER GENEL AÇIKLAMA

ERK B100 3P+1

ERK C15 3P+1

(3 x ERK B100 + ERK NPE100)

(3 x ERK C15 + ERK C NPE65)

POZ: 718-563 B SINIFI 230 V A IRI GER L M KORUYUCU
AC:100 kA (10/350 MS) ÜÇ FAZ - NÖTR - TOPRAK

POZ: 718-573 C SINIFI 230 V A IRI GER L M KORUYUCU
AC:15 kA (230/400 MS) ÜÇ FAZ - NÖTR - TOPRAK

Y ld r m de arjlar , elektrostatik bo almalar, iletim hatlar nda
ve ebekelerde meydana gelen ani dalgalanmalar, elektrikle
çal an cihazlar n dayanma s n r n a acak ak m ve gerilim
darbeleri olu tururlar.

Lightning discharges, electrostatic discharges, sudden
fluctuations in transmission lines and networks produce the
current and voltage pulses that exceed the limit of endurance for
electrically powered devices .

Paratoner sistemi, tesisi veya yap y direk y ld r m
darbelerinden korumaya, topraklama sistemi tesis veya yap da
meydana gelen kaçaklar ve biriken statik enerjiyi bo altmaya
yararken; ani a r ak m ve gerilim darbelerine kar koruma
yapmazlar.

Lightning protection system protects to facility or structure for
the direct lightning strikes. Grounding system discharges the
occurred electrical leakage and the accumulated static energy in
facility or structure. But, these systems do not protect against
sudden excessive current and voltage impulses.

Civara veya do rudan enerji hatt na dü en y ld r m ak mlar na
veya trafo hareketleri, elektrostatik bo almalar gibi nedenlerle
enerji hatlar nda meydana gelen ani-a r ak m ve gerilimlere
kar
elektrik tesisat n n ve buna ba l cihazlar n
korunabilmesi için ana panonuza ERK B Tipi B S n f Koruma
modülleri, tali tablolar n za da ERK C Tipi C S n f Koruma
modülleri monte ederek ve bu cihazlar n ba land
topraklaman n da iyi olmas n sa layarak, iyi bir koruma
yapm olursunuz.

If you assemble ERK B to main power panel and ERK C to subpower panel for protect electrical lines and devices to against
the occurred sudden-over current and voltages on account of
direct or indirect lightning currents, maneuvers substation,
electrostatic discharges etc. on power lines, you will have better
protection. Attention, your grounding system should be fine
otherwise these products can not protect.
Currently in production for the protection modules are CE
certified and are produced under the ISO 9001 Quality
Management System in accordance with DIN VDE 0100, IEC
60364, RoHS (The Restriction on Certain Hazardous Subtances).

u anda imalat m zda olan bu Koruma Modülleri, DIN VDE
0100, PART 534 ve uluslararas standart IEC 60364 normlar na
uygun ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi alt nda, RoHS
(Sa l a Zararl Maddelerin Kullan m n n K s tlanmas ) uyumlu
olarak üretilmekte olup, CE belgelidir.

ERK Protection Module Type B is resistant to lightning currents
for phase 100 kA and neutral 100kA, can easily be assembled into
main board with a rail or if in the absence of place the main power
panel, into a fuse box next to the power panel.

ERK B Tipi Koruma Modülü (faz- 100kA, nötr-100kA) y ld r m
ak mlar na dayan kl olup, ana panoya bir ray klemens üzerine,
ana panoda yer olmamas durumunda ana panonun hemen
yan na bir sigorta kutusu içine kolayl kla monte edilir.

ERK Protection Module Type C will be used in the sub-power
panel, makes a more precise protection according to Type B. Type
C must be used with Type B for devices to protect against
lightning strikes. Between Type C and Type B must be at least 20
meters distance. Type C is mounted like Type B. Type C uses 3
phase & neutral or 1 phase & neutral.

ERK C Tipi Koruma Modülü, tali tablolarda kullan lacak olup, B
S n f na göre daha hassas koruma yapar. Cihazlar n y ld r m
darbelerine kar da korunabilmesi için, mutlaka B S n f yla
beraber kullan lmal d r. Aralar nda belirgin mesafe
b rak lmal d r. B S n f nda oldu u gibi monte edilir. 3 faz +1 nötr
olarak kullan l r; 1 faz +1 nötr olarak da ba lanabilir.

Estimate, technical support, assembly, measurement, control
services are provided by our technical persons.

Firmam z teknik elemanlar taraf ndan ke if, teknik destek,
montaj, ölçüm, ve kontrol hizmetleri verilmektedir.
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ERK B SINIFI
YILDIRIM, AN A IRI AKIM-GER L M
DARBE KORUMA MODÜLÜ

ERK B CLASS
SURGE ARRESTER
ERK B100 = (3 x ERK B100 + ERK NPE100)

ERK B100 = (3 x ERK B100 + ERK NPE100)

Montaj Uygulamas / Application Assemble

3 Fazl Modül \ 3 Phase Modul

1 Uygulama

1-Application

ERK B100, DIN VDE 0675 standard n n 65. bölümü ve IEC 61643 1
standard nda belirtilen B s n f iç y ld r ml k gereksinimlerine
uygundur. Ayr ca ERK B100, IEC 61312 1 standard nda belirtilen y ld r m
hatt kavram n n ko ullar na uymak kayd yla, y ld r mlardan korunma
sa lar.

The ERK B100 3P+1 fulfills the requirements of Class B as defined by DIN
VDE 0675 Part 65 and Class I as defined by IEC 61643-1; it is designed for
use at lightning protection zone 0 - >1 in accordance with the zone
concept set out in IEC 61312-1. Where there is a lightning protection
installation in the building, the protector establishes the lightning
equipotential bonding with the power supply lines.

Binada y ld r ma kar korunma mekanizmas olmas durumunda,
y ld r mdan koruyucu e de erinde kablo ile güç ünitesine ba lan r.

2-Installation Instructions

2 Cihaz n Kurulmas ile lgili Talimatlar

2.1-Installation Location

2.1 Cihaz n Kurulmas Gereken Yer

The Class B surge protection devices in the main power supply system are
selected and set on according to the type of mains system and must
comply with DIN VDE 0100, Part 534 and IEC 60364.

Ana panoya tak lan B s n f iç y ld r ml n seçilmesi ve kurulmas i lemi
DIN VDE 0100 standart metninin 534. bölümüne ve IEC 60364
standard na uygun olarak gerçekle tirilir.

2.2 Elektrik Ba lant lar

2.2-Electrical Connection

Söz konusu ba lant , ba lant hatlar (L1, L2, L3) ile nötr iletken ya da
topraklama aras nda yap l r. Lx ya da NPE kondüktörler için iki farkl
ba lama çe idi bulunmaktad r. Korunan ve korunmayan hatlar
birbirine paralel olarak dö enmemelidir. Söz konusu iki hat,
korunmas z hattan korumal hatta a r voltaj geçmesi mümkün
olmayacak ekilde birbirinden ayr lmal ya da iki hat birbirinden
yal t lmal d r.

The connection is made between the connection lines (L1, L2, L3) and the
neutral conductor (N) or the earth of the loads. The conductors can be
connected in two ways on each connection side for Lx and N/PE
conductors. Protected and unprotected lines must not be laid
immediately parallel next to each other. They must be separated or shield
from each other in such a way that there is no possibility of overvoltage
crossover from unprotected lines to protected lines.

2.3 Hat Ba lant lar ve Nötr Ba lant s

2.3-Connection to the outer conductors / neutral conductors

L1, L2 ve L3 hatlar n ve nötr hatt ba larken, söz konusu hatlar n ciddi
miktarlarda y ld r m ak m ta yaca ak ldan ç kart lmamal d r. Bu
sebepten ötürü bu hatlar, en az 16 mm2'lik kesit ile tasarlanmal d r.

When connecting the active conductors L1, L2, L3 and neutral line,
remember they carry considerable lightning currents. They should
therefore be designed with a min. cross-section of 16mm2.

2.4 Topraklama Ba lant s n n Yap lmas

2.4-Connection to the Earth

ç y ld r ml k topraklama hatt , en az 16 mm2'lik kesit ile tasarlanm
olan bak r kablo ile topra a ba lan r. VDE 0185 standard n n 103.
bölümüne ya da IEC 61024 1 standard na göre söz konusu topraklama
ba lant s mümkün olan en k sa mesafeden yap lmal d r. Söz konusu
topraklama hatt ndan paralel ba lant al nmamas na özen
gösterilmelidir. VDE 0100 standard n n 540. bölümünde bahsi geçen
ölçütlere uyulmas ko uluyla, topraklama kablosu e potansiyel
ba lant olarak kullan labilir. ç y ld r ml n do rudan do ruya da t m
sistemine ba lanmas durumunda, topraklama iletkeni tercihen
topraklama baras na ba lanmal d r. Potansiyel topraklama baras ile
ana e potansiyel nokta aras ndaki ba lant n n en az 16 mm2'lik bak r
kablo olmas na özen gösteriniz. Birden fazla say da ERK NPE 100
cihaz n birbirleri ile yan yana ba larken, iç y ld r ml n yan k sm na en
az 16 mm2'lik bak r kablo ile ortak bir nötr iletken ba lant s çekilebilir.

The earth line of the arrester(s) is connected to a copper line of min. crosssection 16mm2 (VDE 0185, Part 103) or IEC 61024-1 by the shortest route.
Parallel routing with protected electrical lines must be avoided. The
earthed equipotential bonding rail can be used as a connection point
with equipotential bonding in accordance with VDE 0100, Part 540. If the
arresters are installed directly in the distribution system, the earth
conductor should preferably be connected to the potential busbars
there. Ensure that the connection between the potential busebars and
the main equipotential rail consist of min. 16mm2 Cu. When installing
several EK B50 and the EK B NPE next to each other, a common neutral
conductor connection can also be made via a separate 16mm2 connection
in the side channel of the arrester.
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ERK B50 CE Belgesi / ERK B50 CE Certificate

ERK B NPE CE Belgesi / ERK B NPE CE Certificate
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ERK C SINIFI
YILDIRIM, ANİ AŞIRI AKIM-GERİLİM
DARBE KORUMA MODÜLÜ

ERK C CLASS
SURGE ARRESTER
ERK C15 = (3 x ERK C15 + ERK NPE15)

ERK C15 = (3 x ERK C15 + ERK NPE15)

Montaj Uygulaması / Application Assemble

3 Fazlı Modül \ 3 Phase Modul

1.1 Tesisat Alan ve Elektrik Ba lant lar

1.1

VDE 0100 standardı 1. bölüm kategori III (aşırı gerilimden korunma)’e
göre ERK C15 modülü , VDE 0675 standardı kategori C (servis
ekipmanları)’ nın iç yıldırımlığıdır. Bu iç yıldırımlık koruma altına
alınmak istenen sistemin önüne (sistem girişine) veya söz konusu
sistemin mümkün olduğunca yakınına monte edilir. İç yıldırımlık
özellikle ortak nötr bağlantısına sahip olan TT ve IT şebekeleri için
üretilmiştir. Faz ile nötr arasına üç adet modül yerleştirilmiştir. Nötr Toprak koruyucusu toprağa bağlanır.

The ERK C15 3P+1 are overvoltage arrester of service equipment
category C under VDE 0675, Part 6 according to overvoltage
protection category III under VDE 0100, Part 1 and the arrester are
installed as close as possible in front of the protected system (supply
entry). The overvoltage protection module specially developed for
use in TT and IT networks, has a common N connection. The 3
modules are installed between L and N. The N-PE protector is
connected to the ground lead.

1.2 Hat Ba lant lar ve Nötr Ba lant s n n Yap lmas

1.2

İç yıldırımlık bağlantı hatları, normal olarak hat ve nötr iletken kesiti ile
aynı kesitte seçilir.

Installation site and electrical connection

Connection to the outer and neutral connector

The For the connection lines to overvoltage arrester you normally
choose the same cross section as for the outer and neutral
conductors.

1.3 Topraklama Ba lant s n n Yap lmas

1.3

İç yıldırımlığın topraklama bağlantısı mümkün olan en kısa yoldan
sistem topraklamasına bağlanır (VDE 0185, Bölüm 1). Diğer elektrik
hatları ile paralellikten kaçınılmalıdır. VDE 0190 da belirtildiği üzere,
en uygun topraklama bağlantı noktası, eşpotansiyel topraklama
barasıdır.

Connection to grounding

The ground line of the arrester is connected as short as possible to
the grounding of the load system (VDE 0185, Part 1). Parallel
exposure with other electric lines should be avoided. The
appropriate connecting point in electric load systems with
equipotential bonding under VDE 0190 is the grounded
equipotential busbar. Notes The Always make sure that the
grounding of the N-PE protector is connected to the grounding of the
load system. Because of the combined design of arrester and N-PE
protector, it is good practice to install the overvoltage protection
module in front of the fault current circuit breaker.

Not: N–PE koruyucusunun topraklamasının sisteminin
topraklamasına bağlı olduğundan daima emin olunuz. İç yıldırımlığın
ve N–PE koruyucusunun birleştirilmiş tasarımından dolayı, iç
yıldırımlık modülünün sigortanın önüne kurulması gerekmektedir.

2 Uygulama
İç yıldırımlık, düşük voltajlı donanımlara gelen aşırı akımı kısıtlamak
için üretilmiştir. Bu iç yıldırımlıklar aynı zamanda üzerine takıldıkları
donanımı ve teçhizatı ( EDP – sistemleri, telekomünikasyon sistemleri
vb…) anahtarlama operasyonların, elektrostatik boşalmaların, dolaylı
veya doğrudan yıldırım düşmelerinin v.b. olayların yol açtığı yüksek
gerilimden korur.

2

Application

The arresters are designed for limiting surge in low-voltage
installations. They also protect subsequently arranged installations
and equipment (e.g. EDP-system, telecommunications system, etc.)
against surge caused by switching operations, electrostatic
discharges, distant lightning or direct lightning. Generally, in
accordance with lightning protection equipotential bonding,
lightning current arresters of class I used for protecting the lowvoltage installation against the effects of direct lightning and surge,
should be installed in the main power supply system, such as the
service entrance, the upstream of meter or the downstream main
distribution board, forming the boundary from lightning protection
zone 0A to LPZ1 within the Lightning Protection Zones Concept; A
typical application for overvoltage arresters of Class II against the
effect of surge caused by atmospheric discharge or switching
transients, is the main or sub-distribution board of low-voltage
installations forming the boundary from LPZ1 to LPZ2;And the
application of the surge arresters of Class III is for protection of

Genel olarak, eşpotansiyel kuşaklama ile yıldırımdan korunma
içerisinde B sınıfı iç yıldırımlıklar, alçak gerilim sistemlerini yıldırımın
direkt veya dolaylı etkilere karşı korumak için kullanılır. B sınıfı iç
yıldırımlıklar, yıldırımdan korunma bölgeleri kavramı içerisindeki sınır
dizilimde Bölge OA ile LPZ1 arasında bulunan ana güç sistemine,
trafo panosuna, ana dağıtım panosuna veya sayaç panosuna monte
edilmelidir. İç yıldırımlıkların tipik uygulamalarında C sınıfı iç
yıldırımlıklar, atmosferik akım boşalması ya da anahtarlama gibi
olaylardan meydana gelen yüksek gerilime karşı cihazların
korunması için LPZ1 ile LPZ2 arasında tanımlanan alçak gerilim
şebekesinin ana ya da ana dağıtım panosuna monte edilmesi
gerekmektedir. D sınıfı iç yıldırımlıklar ise hassas cihazları yüksek
gerilimin etkilerinden koruması için LPZ2 ile LPZ3 arasında
tanımlanan bir noktaya monte edilmesi gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi
için Şekil 1'e bakınız.
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Birden fazla sayıda iç yıldırımlığın aynı devreye kullanılması
durumunda, alçak gerilim koruma sınıfında korunan cihazların aşırı
yüklenmemesi için, söz konusu iç yıldırımlıklar, enerji kapasiteleri
gözetilerek koordine edilmelidir. Bunun için farklı sınıftaki iç
yıldırımlıklar arasında belli büyüklükte direnç bulunmalıdır. Bu direnç
değeri iç yıldırımlıkları birleştiren kabloların özdirençleri ile
gerçekleştirilebilir. B ve C iç yıldırımlıkların koordine edilmesi için
15µH değerinde bir indüksiyon gereklidir. Bu kablo indüksiyonu
toprak hattının nasıl montajlandığına bağlıdır. Eğer topraklama hattı
faz ve nötr iletkenleri ile aynı kablo hattı boyunca montajlı ise B ve C
sınıfı iç yıldırımlıklar arasındaki minimum kablo uzunluğu en az 15 m
olmalıdır (düz ve top biçimde olabilir). Topraklamanın bağımsız olarak
bağlanması ve faz ve nötr iletkenleri arasındaki izolasyon
mesafesinin en az 1 m olması durumunda, minimum kablo uzunluğu
5 metre olmalıdır. Bu mesafeler mevcut ise B ve C sınıfı iç
yıldırımlıkların koordinasyonu için gerekli 15µH değeri sağlanır. Ne
var ki bu uzunlukta kablo döşenmesinin mümkün olmadığı
durumlarda, söz konusu iç yıldırımlar arasında ayırıcı eleman
kullanılması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için Şekil 1'e bakınız.

sensitive equipments against surge,installed on LPZ2 to LPZ3.See
Figure1.
When several arresters are installed in one circuit, they must be
coordinated with respect to their energy capabilities to ensure that
the equipment to be protected with the lowest voltage protection
level is not overloaded. For this purpose, dimensioned decoupling
impedances are requires between these arresters of different
classes. It can also achieved by the impedance of the cable
connecting them. Energy coordination of arresters of Class I and II
requires an inductance 15uH. The inductance of a cable also depends
on the mounting of the protective conductor PE. When PE is
included in the cable, the min. cable length between arresters of
Class I and II must be at least 15m irrespective of the laying ( straight
or in loops ); when PE is mounted separately and the isolating
distance is at least 1 m from L1, L2, L3 and N, the min. cable length is 5
m. And 5 m long cables are sufficient for decoupling of arresters of
Class II and III.

Faz ile toprak ya da nötr ile toprak arasına döşenen iç yıldırımlık, aşırı
yüklenme durumunda hat ile toprak arasında kısa devreye sebep
olma ihtimali olduğundan, insanların elektrik şoklarından
korunmasına yönelik alınan önlemlere dikkat edilmesi büyük önem
taşımaktadır. Bu sebepten ötürü, iç yıldırımlıklara dolaylı temas
gerekmesi durumunda, belirlenmiş bir süre öncesinden iç yıldırımlık
devreden çıkartılmalıdır. Bu sayede personelin güvenliği sağlanmış
olur. Bunun dışında söz konusu iç yıldırımlıklar, aşırı güç çekme
kapasitelerinden ötürü R. C. D.'lerin güç girişi olan taraflarına
bağlanmalıdır. 2'den 5'e kadar olan şekiller iç yıldırımlıkların
kurulması için gerekli olan devre şemalarını göstermektedir. Şekildeki
eş potansiyel kuşaklama iletkeni topraklama barasından ya da ana
dağıtım panosundan gelen topraklama iletkeninin kesitine göre
seçilir. Bu kesit ana topraklama iletkenin yarısıdır. Söz konusu bu
kesit en az 10 mm2 ,en fazla 25 mm2 bakır iletkendir (VDE 0100, Kısım
540, Tablo 9). Bu bağlantı hattı iletkeninin izolasyon bandının en az 10
mm uzunluğunda olduğundan emin olun. Bu uzunluk parmakla
iletkene dokunma olasılığını ortadan kaldırarak güvenliği sağlar.

However, if it s impossible to install such long cables, the use of
decoupling element is necessary to coordinate these arresters. For
detail see Figure 1. Because the arresters installed between phase
conductor and protective one or neutral and protective conductor
can cause a short circuit between line and protective conductor of
the installation in case of an overload, the measures for protection
of persons against electric shock are especially important.Therefore,
it must be disconnected from the installation within a time specified
to ensure protection against indirect contact. Apart from that, the
arresters should be installed on the power side of the R.C.D. due to
their impulse current withstand capability.
Figure 2 to 5 show the suggested circuit diagrams for the installation
of arresters, A equipotential bonding cable in the figure depends on
the cross-sectional area of the protective conductor coming from the
service entry point or main distribution board, it is 0.5X the cross
sectional area of the main conductor, subject to a minimum of
10mm2 Cu and a maximum of 25mm2 Cu ( VDE 0100, Part 540, Table
9). The connecting line conductor must ensure that the conductor
insulation is stripped back to a length of 10mm; this makes it safe
from finger touch. The input of the arresters is connected to line
conductors ( L1, L2, L3 ) or neutral conductor ( N ), and the output is
earthed ( via PE or PEN ), whereas a connection to the equipotential
bonding must be provide. The earthing conductor is to be connected
to earth via the shortest possible path, such as equipotential
bonding / equipotential bar, earth electrode.

İç yıldırımlık girişleri (input) fazlara (L1, L2, L3) ve nötre (N); çıkışı ise
(output) ise PE ya da PEN iletkeni vasıtasıyla topraklamaya bağlanır.
Topraklama iletkeni eş değer bir bağlantı kablosu ile mümkün olan en
kısa mesafeden toprağa bağlanır. Bağlantı noktaları eş potansiyel
topraklama barası, topraklama çubuğu gibi eş potansiyel noktalar
olabilir.

3 Güvenlik Talimatlar
İç yıldırımlıklar sadece güvenlik talimatlarını uyan, elektrik işlerinde
deneyimli personel tarafından monte edilebilir. Bu iç yıldırımlığın
kullanılmasına sadece montaj talimatlarında belirtilen ve gösterilen
koşullara uyulması durumunda izin verilir. İç yıldırımlığın çalışması
sırasında, teknik talimatlarında verilmiş olan değerleri aşması
durumunda söz konusu personel, iç yıldırımlığın işleyişine müdahale
edebilir Daha öncesinde iç yıldırımlığın montaj esnasında
içyıldırımlığın fiziksel görünümünde dışarıdan bakıldığında fark edilir
bir hasar olması durumunda, söz konusu teçhizat elektrik işlerinde
deneyimli bir kişi tarafından kontrol edilecektir. Bu kontrol işlemi
sırasında herhangi bir arıza ya da hasar tespit edilmesi durumunda, iç
yıldırımlık takılmamalıdır. Ancak iç yıldırımlığın içini açmak veya
başka bir hasar vermek güvenlik talimatlarının ihlali olarak kabul
edilir. Söz konusu donanımının talimatlara aykırı olarak kullanılması
s u r e t i y l e h a s a r g ö r m e s i , g a r a n t i s i n i g e ç e r s i z k ı l a r.

The arresters are only to be installed by an electrically skilled person
in accordance with correlative regulations. Its use is only permitted
due to the conditions mentioned and shown in the installation
instructions. The function of the arresters can be interfered when it
is used in applications exceeding the values stated in the Technical
Data. Furthermore, the arresters are to be checked by the electrically
skilled person for signs of external damage prior to installation. If
any damage or other defect is detected in this check, the arrester
must not be installed. However, opening or otherwise tampering
with the arresters is not permitted for safety reasons. Tampering
with the equipment invalidate the warranty.

4 Hata Tespiti ve Bak m Onar m Güvenlik Talimatlar

4

3- Safety Instruction

Fault Indicator / Maintenance Safety Instruction
The energy load of the arresters is supervised by an integrated
thermodynamic control device. In case of a fault (thermal overload)
this supervisory device automatically disconnects the arrester from
the power supply; electrical equipment installed downstream is
then no longer protected against surges. The fault is indicated by red
defect indicator in the window of module. If the indicate becomes
red, the module with red indicator must be replace immediately,
which is fault. It must be paid attention to that the measurement
result of insulation of the electrical installation can be affected
because of the earth connections of the arrester. Therefore, it is
necessary to remove the protection module from the base for
insulation measurement.

İç yıldırımlığın enerji yükü dahili bir termodinamik kontrol cihazı
tarafından kontrol edilir. Hata (termal aşırı yüklenme) yaşanması
durumunda, söz konusu termodinamik kontrol cihazı iç yıldırımlık ile
güç ünitesi arasındaki bağlantıyı keser; bu andan itibaren yüksek
gerilime karşı korunan cihazlar korumasızdır. Söz konusu hata modül
penceresindeki kırmızı hata göstergesinde görülür. Eğer renk
kırmızıya dönüşmüşse, hatalı modül acilen yerinden çıkartılmalıdır.
Dikkat : İç yıldırımlığın arıza akımı nedeniyle elektrik bağlantılarının
izolasyonları etkilenmiş olabilir. Bu sebepten ötürü, sağlıklı yalıtım
ölçümü yapılması için koruma modülünün acilen yenisi ile
değiştirilmesi gerekmektedir.
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İÇ YILDIRIMDAN KORUNMA SİSTEMİ (DARBE KORUMA DÜZENLERİ)
1- AMAÇ:
Tesislerin ihtiyacı olan elektrik enerjisi, elektrik işletmelerine ait Enerji nakil Hatları (ENH) ile yapılmaktadır. Üretim ya da
ENH’nın geçtiği bölgelerde Yıldırım akımı, atmosferik deşarjlar veya anahtarlama olaylarından meydana gelen aşırı
gerilim ve/veya akımlarından oluşan statik yük olumsuzlukları, enerjiyi kullanan kurum ya da kuruluşların uluslararası
standartlara uymaması nedeniyle enerji üzerinde zararlı aşırı gerilimler (pikler) oluşmaktadır. İstenmeyen bu piklerin
oluşma nedenlerinden bir diğeri de etrafta meydana gelen yıldırım deşarjlarıdır. Bu pikleri, tesislerde kullandığımız enerjiyi
kesintiye uğratmadan ayırarak toprak hattına iletip tesisinizi koruyacak IEC 62305-4 satandartlarına uygun sistemler
temin etmektir.

2- GENEL HUSUSLAR:
•

Darbe Koruma Düzenleri (DKD) uygulanabilmesi için, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği sayfa: 37, ne
uygun topraklama tesisatı yapılması gerekmektedir. Darbe koruma düzenleri bu topraklama tesisatına bağlanacaktır.

•

Koruma sistemleri üç faz + nötr / bir faz + nötr olarak besleme devresine paralel bağlanacaktır.

•

Koruma sistemleri, her bir merkez için üç kademeli (B,c,d) olarak uygulanacaktır.

•

Uygulanacak sistemler, “yıldırıma karşı - şebeke piklerine karşı” koruma yapacaktır.

•

Koruma ürünlerinin bağlantısı, 1. kademede ana dağıtım panosu ana şalter çıkışına, 2. kademe ise tali veya alt dağıtım
panoları ana şalter çıkışına, 3. kademede ise cihaz besleme şalterleri çıkışına yapılacaktır.

•

Koruma ürünlerinin çıkışları ürünlerin kullanım kılavuzlarında belirtilen kesitteki sarı-yeşil topraklama kablosu ile en
kısa yoldan toprak potansiyeli denkleştirme barasına sağlam bir şekilde bağlanacaktır. Bağlanacak toprak kablosu
olabildiğince koruma ürünlerinden geçen korunmuş besleme veya sinyal kablolarından uzak tutulacaktır.

•

Koruma ürünlerinin soketleri, uygulanacak 230/400 V AC sürekli maksimum çalışma gerilimlerine sahip olmalı,
sağlıklı çalıştıklarını gösteren, arızalanma durumunda yeşilden kırmızıya geçen durum indikatörlü soketler olmalıdır.

•

Koruma ürünleri IEC 61643-1 e dayanarak E DIN VDE 0675 normuna uygun olacaktır.

•

Koruma ürünleri IEC 60 529/EN 60 529'a göre IP 20 koruma sınıfında olacaktır.

•

Koruma yapılan her bir merkez için, yapılan korumanın ilgili IEC standardına uygun olarak yapıldığına ilişkin sertifika
verilecektir.

•

Telefon iç hatları için D Sınıfı 10 kA 180 V parafudur tesis edilecektir.

•

Telefon dış hatları için D Sınıfı 10 kA 110 V parafudur tesis edilecektir.

D SINIFI AŞIRI GERİLİM KORUYUCU
POZ: 718 - 577 - 230 V AC, 5 kA FAZ, NÖTR, TOPRAK
KULLANIŞI: 1,5 mm.lik Kablo Direk Prize Takılarak
Blok modul üzerindeki 6.lı grup prizleri kullanılarak
ÖZELLİĞİ: 1,5 mm li aşırı gerilim ve aç/kapa anahtarı ve çalışır lamba, çocuk
korumalı grup priz.
kA

: 4.5 kA

Gerilim

: 230 Volt

Akım

: 16 Amper

Gücü

: 3680 W

Sertifika : CE Belgesi
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Teknik Özellikler
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Technical Characteristics

ERK C25 Garanti Belgesi / ERK C25 Warranty Certificate

ERK C25 CE Belgesi / ERK C25 CE Certificate
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D

ER BELGELER / OTHER CERTIFICATES

TÜRKAK Belgemiz / Turkish Akreditasyon Agency Certificate

TSE-HYB Belgemiz / Turkish Standards Institution Service Compliance Certificate

Kalite Yönetim Sistemi Belgemiz / Quality Management Certifikate

OHSAS Yönetim Sistemi Sertifikası / OHSAS Management System Certificate
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ERKOÇ ç Y ld r ml k Referans Listesi
ERKOÇ Surge Arresters Reference List
NO
NO.
2007
1
2
3
4
5
6
7
2008
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2009
22
23
24
25
26
27
28
29
2010
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
2011
42
43
44
45
46
47
48
49
2012
50
51
52
54
55
56
2013
57
58
59
6061626364652014
6667-

YER
PLACE

PROJE
PROJECT

FIRMA
FIRM

Ankara / Çankaya
Ankara / Abidinpaşa
Erzincan / Merkez
Ankara / Beysukent
İstanbul / Perpa
Ankara / Mamak
Ankara / Çankaya

Konut
Fiber Optik Hat Panoları
Telekominikasyon Sistemi

İdareciler Apartmanı Yönetimi
Uz İletim Enerji – Fiber Optik
Şahlan Elektrik
Sismat Sistem Müh. Tas.
Gelişim Elektrik
Klas Elektrik
Haberleşme Tel. Sis.

1
12
2
1
40
1
1

Sivas / Gemerek
Ankara / Akköprü
Ankara / Bağlum
Ankara / Bağlum
Kastamonu / İnebolu
Ankara / Beypazarı
Ankara / Haymana
Ankara / Esenboğa
Mersin / Mut
Ankara / Çubuk
Ankara / Polatlı
Manisa / Soma
Ankara / Balgat
Afyon / Merkez

VOR İstasyonu
NDB İstasyonu
VOR İstasyonu
WHF İstasyonu
VOR İstasyonu
MBD İstasyonu
MBD İstasyonu
2.1 Orta Marker İstasyonu
VOR İstasyonu
VOR İstasyonu
Tavuk Üretim Tesisleri
Su Kuyusu Tesisleri
Üretim Tesisi

Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Bak Piliç A.Ş.
Soma Belediyesi
FSM Demirbaş Otomotiv
Santaş Mermer

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
10
3
1
1

Konya / Selçuklu
Rize / Merkez
Trabzon / Merkez
Gümüşhane / Kürtün
Ankara / Oran
Samsun / Tekkeköy
Ankara / Gölbaşı
Iğdır / Merkez

Hazır Beton Santrali
Tıp Fakültesi İnşaatı
Sağlık Merkezi İnşaatı
Kürtün Tünellerİ İnşaatı
Konut
Hayvancılık ve Sera Tesisleri
Üretim Tesisleri
-

As - Ado Hazır Beton
Rize Üniversitesi
Özel Emperyal Hastanesi
Karayolları Genel Müdürlüğü
Eta Turizm
Koni İnşaat
Abs Alçı
Tarim Kredi Kooperatifi

1
1
1
1
1
28
4
1

Ankara / Güvercinlik
Ankara / Siteler
Ankara / Esenboğa
Ankara / Lodumlu
Ankara / Esenboğa
Ankara / Esenboğa
Ankara / Çamlıdere
Burdur
Ankara / Yenişehir
Bartın
Ankara / Ulus
Trabzon / Yomra

Cami
Cospas–Sarsat Radar İstasyonu
Telsiz İstasyonu
Telsiz İstasyonu
Rx – Tx Anten Kuleleri
Konut
Harita Genel Komutanlığı
-

T.M.O. Genel Müdürlüğü
AFM Evrensel Enerji
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Afet Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
Esenboğa Havalimanı Baş Müdürlüğü
S.S. Özen Villa Kent Konut Yapi Kooperatifi
Hakan Elektrik – Hakan Büyüktopbaş
Bimel Elek. Mamülleri Paz. Ltd. Şti.
Başar Mühendislik – Başar Namal
Psy Enerji Elek. İnş. Taah. San.Tic.Ltd.Şti.
Full-tek Pano Elek. Ltd.Şti.

2
2
2
8
2
8
5
4
1
1
1
14

Eskişehir / Mihalıçcık
Trabzon / Yomra
Ankara / Polatlı
İzmir
Trabzon / Yenimahalle
Ankara / İncek
Ankara
Samsun

Maden Tesisi
-

Adularya Enerji Elek. Üret. ve Maden. A.Ş
Full-tek Pano Elek. Ltd. Şti.
Bak Piliç Entegre Tavukçuluk A.Ş.
Erengül Elk. Müh. Ltd. Şti.
Ö-ner Müh. Hiz. İnş Taah. Ltd. Şti.
Nasel Elk.Güvenlik Sist. Ltd Şti.
Ulus Sektör Ekl. İnş. Tic. Ltd. Şti.
Galtek Müh. Elk. Ltd Şti

Ankara
Ankara / Kazan
Bursa
Ankara / Çankaya
Ankara
Ankara

Defterdarlık

ADET
UNIT

1
9
2
3
1
2 Ad. B-2 Ad. C
2

-

İşbir Optik Snayi A.Ş.
1 Adet B-3 Adet C
Üntes Isıtma Klima Soğutma Ltd. Şti
2T Teknoloji San. Tic. Ltd. Şti.
Turyap İnş Taan Tic.San AŞ.
1 Ad. B-1 Ad. C
Esenboğa Merkez And. Müh. (1 Adet B-2 Adet C)
Sincan Ceren Elektrik
(2 Adet C

Karabük
Karabük
Trabzon
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
Konya

-

Şeyhoğlu petrol
1 Adet B-1 Adet C
Güleç Petrol Taşımacılık
1 Adet B-1 Adet C
Karadeniz Elektromarket
2 Adet B
Ulus Besa Elk. San .Tic. Ltd. Şti (2 Adet B)
Y.mahalle SS. Örnek Siyasal Konut Yapı Koop.
Çankaya CinemaHome Ev Sin. ve Video Ltd. Şti. (1Ad B-C)
Ulus Deka Hırdavat Elk. İnş. Tic. Ltd Şti (3 Adet C)
Toprak Mahsulleri Ofisi (19 Adet C)
Türkiye Kömür İşletmeleri AŞ. (1 Adet C)

Ankara / Çankaya
Ankara / Çankaya

-

CinemaHome Ev Sin. ve Video Ltd. Şti.
İlci İnş.
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1 Ad B
12 Adet B
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