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Overspenningsvern 
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 Tenkt elektronikkrets hvor det oppstår en overspenning.  

Overspenningen vil føre til havari av elektronikken. 
Dersom man hadde lagt en kortslutningslask mellom leder 
og jord ville overspenningen blitt avledet den veien. Da vi 
naturlig nok ikke kan ligge med kortsluttet krets, setter vi 
inn et overspenningsvern. Teoretisk sett kan 
overspenningsvernet ses på som en bryter som lukker 
mot jord i det overspenningen oppstår.  

Prinsipp for overspenningsbeskyttelse  
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Er overspenningsvern defekte når de har vært utsatt for en 
overspenning? Nei, normalt ikke. Det kommer an på hvor kraftig 
overspenningen har vært og om vernet har vært utsatt for mange 
overspenninger. Induserte overspenninger som følge av 
lynnedslag i Norge ligger i størrelsesorden 1-2 kA. Dette 
overspenningsvernet tåler ca 4500 avlederstrømmer på 1000A.  

Hvor mye tåler et overspenningsvern  
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Når overspenningsvernet har gjort jobben sin, utkobler overspenningsvernet 
seg automatisk. Dette synliggjøres ved at fargen i front skiftes fra grønt til rødt. 
 
Utbytting av overspenningsvern utføres av elektrikeren.   

Utbytting av overspenninsvern  
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• Ved isolasjonsmåling av anlegg med 
overspenningsvern, må varistoren tas ut.  

• Beskrivelse om isolasjonsmåling medfølger i 
pakken til overspenningsvernet.   

Isolasjonsmåling 
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 4-44 Krav til overspenningsvern  
443.3.1 I Norge skal alle lavspenningsinstallasjoner  
være beskyttet av overspenningsvern   
 
Risikovurdering som grunnlag for krav til  
overspenningsvern har ikke fungert som 
forutsatt og fordi jordingsforhold,  
fordelingssystem, samt tilknytning  
av stadig mer følsomt utstyr gir en  
uakseptabel risiko for branner grunnet  
overspenninger.     

http://www.elektroskandia.no/
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Noen fakta 

- Lynets temperatur kan komme opp i 30 000°C. Dette 
er  ca 5 ganger varmere enn soloverflata.  

- Lengden på lynet varierer fra noen hundre meter til 
flere 10-talls kilometer. 

-Strømstyrken på lynet er fra noen tusen ampere opp i 
mot 300kA. 

- Spenningsforskjeller opp mot flere hundre millioner 
Volt.  

Garanti:                                            

Ved montering av overspenningsvern kan ingen gi 
«absolutte garantier for vern av verdier», men din 
kunde vil ha en rimelig grad av sikkerhet. Det er viktig 
å ha mer enn et vern i installasjonen. Vi anbefaler 
mellomvern i skapet og finvern på alle utsatte kurser 
slik som PC, TV, Hi-Fi anlegg etc.  
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Hvordan oppstår lyn 

+ +  + + 

+ + + + + + 

- - - - - - - -  



10 10 © 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. 

Everk 
sekundærstasjon 
66/22kV 

Koblingsoverspenning fra everkets nett  

Etter feil kobler everkets 
sekundærstasjon inn linja 
vha. gjeninnkoblingsrele. 
Relet prøver 3 ganger iløpet 
av et sekund. 
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Ved nedslag heves spenningen i et geografisk område på ca. 1 km 

Induserte overspenninger 
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Hvilke skader kan overspenninger forårsake?  
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Overspenningsvern beskyttelse, fungerer som en serie med støydempere (A to D). 
For hvert overspenningsvern dempes overspenningen til den blir ubetydelig. 

Overspenningsvern demper overspenningen 
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Modulært overspenningsvern for utsatte anlegg 

• For utsatte anlegg og ved ytre lynvernanlegg anbefaler vi 
et kombinert grov/mellomvern   kl. B og kl. C  
 

Grovvern kl B 
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Det anbefales generelt overspenningsvern kl C 
 

• Dette er vern som tåler mye, og samtidig er raske nok til å 
senke restspenninger innenfor et område som er godt nok for 
fastmontert utstyr 

Mellomvern kl C 

Oversikt komplette vern, IT og TN nett 
 
For IT nett: 
 
- SPCT2-385/2 (2 pol) El.nr 16 097 69 
- SPCT2-385/3 (3 pol) El.nr 16 097 70 

 
For TN nett:  
 
- SPCT2-280/2 (2 pol) El.nr 16 097 66 
- SPCT2-280/3 (3 pol) El.nr 16 097 67 
- SPCT2-280/4 (4 pol) El.nr 16 097 68 
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Finvern kl D 

• Protection Box 1 – ELnummer 6601972  
 
 
 

• Protection Box 1 Tel@ - ELnummer 6601973 
 
 
 

• Protection Box 5 – ELnummer 6601974 
 
 

• Protection Box 5 Tel – ELnummer 6601975 
• Protection Box 5 Tel@+TV – ELnummer 6601976 

 
 
 

• Protection Box 8 Tel@+TV – ELnummer 6601977 
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Hvis man bruker finvern for DIN-skinne montasje og monterer dette i skap/tavle sammen med 
hovedvernet, så vil dette få konsekvenser. Overspenninger tar minste motstands vei. Finvernet som 
da inneholder den ”fineste” komponenten vil da være minste motstands vei og ta hele smellen uten 
at hovedvernet har noen funksjon. 

Min. 5m avstand for å 
oppnå selektivitet. 

Hvorfor montere finvernet ute på kursen?  
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Ingen induktans ”nødvendig” mellom 
finvern type SPD og mellomvern type 
SPC 

Finvern for DIN-skinne montasje 

TN nett, el.nr 1609788 
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Behøver vi finvern (klasse D) når vi har montert hovedvern i skap/fordeling ?  Ja. 
Spesielt på de kurser som inneholder fin elektronikk som for eksempel PC’er, PLS, automatikk osv. 
Enkelt sagt så tar hovedvernet og avleder energien, mens finvernene slår ned overspenningene.  

Overspenning på inntaket.  

Overspenning etter at 
hovedvernet har fjernet energien.  

Trenger vi finvern? 
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Finvern har varistor mellom hver fase og jord. 

Moeller sitt finvern har i tilegg gnistgap mellom  
fasene som slår ned eventuelle overspenninger. 
Dette gjør at de også fungerer i anlegg med 
ujordet stikkontakter.  L1 

L2 

PE 

Fungerer Eaton overspenningsvern i ujordede stikkontakter?  
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Unngå brann i flatskjermer                                          
Eaton sitt finvern for TV (SPD-ST/TV-SAT) har 
ikke samme potensiale mellom jord på 230V 
nettsiden og jord i koaxkabelen.  

Mye av årsaken til brannene er at koaxkabelen 
til TV`en kan ved jordfeil i 230V nettet føre 
jordfeilstrømmen inn til TV`en.  

Brann i flatskjermer 
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Ved «normale» vern fra Eaton er dette 125A 

• Ved store inntak, bruk gjerne en avgang som 
ikke kobles ut, til å sikre 
overspenningsvernet 

• Alternativt egen forsikring av 
overspenningsvern 

• I kontor, næringsbygg etc er det en god 
anbefaling å bruke meldekontakt ut til et 
signal, ved defekt vern 

Maks forankoblet vern foran overspenningsvernet 
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Hvor anbefales grov- eller mellomvern montert: 
- hovedfordeling 
- underfordeling som får forsyning fra annet bygg 
- underfordeling som får forsyning fra annen 

fordeling hvor avstanden er over 30m    
Hvor anbefales finvern montert: 
- foran hvert elektrisk produkt som 

ønskes beskyttet  
   (ett finvern kan beskytte flere 

elektriske produkter)   

Anbefalt montering  
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534.2.3.2 I Norge der installasjonen er tilknyttet et 
allment IT-fordelingsnett, skal minste varige 
driftspenning (Uc/tennspenning) for det primære 
overspenningsvernet være minimum 360V. 

 534 Vern for beskyttelse mot overspenning  
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534.2.3.6 Der det monteres overspenningsvern i serie, 
f.eks. primærvern i en fordeling og sekundærvern ute ved 
det elektriske utstyret, skal de koordineres som følger: 
 
- Det primære vernet skal minimum ha en høyeste varig 
driftspenning Uc i samsvar med kravene i 534.2.3.2 (IT-
nett 360V) 
 

- Det sekundære vernet skal plasseres så nær 
verneobjektet som mulig. I et 230V IT-system skal vernet 
ha en høyeste varig driftspenning Uc mellom fase-jord på 
minimum 440V, og fase-fase minimum 275V.’’ 

 534 Vern for beskyttelse mot overspenning  



26 26 © 2012 Eaton Corporation. All rights reserved. 

534.2.4 På grunn av fare for brann ved havari av 
overspenningsvern i et IT/TT-system uten distribuert 
beskyttelsesleder (f.eks. luftstrekk) skal det primære 
overspenningsvernet i fordelingen beskyttes mot 
havari ved at: 
 
1. Overspenningsvernet plasseres i en egen kapsling i 
ikke-brennbart materiale, eller; 

 
2. Overspenningsvernet beskyttes av et forankoblet 
strømstyrt jordfeilvern (S-type eller tilsvarende) med 
utløserstrøm ikke høyere enn 300mA, eller; 

 534 Vern for beskyttelse mot overspenning  
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3. Overspenningsvernet er konstruert på en slik måte 
at risikoen for havari og brann ved feil mellom 
høyspennings distribusjonsnett og jord i 
forsyningen er redusert til et minimum 
 

 Dersom det monteres strømstyrt jordfeilvern foran 
overspenningsvernet i en fordeling, bør det 
installeres utstyr som gir lett hørbart og/eller synlig 
signal ved eventuell utkobling av jordfeilvernet. 
 

 534 Vern for beskyttelse mot overspenning  
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Overspenningsvern for IT og TT-nett, med 
ikke-distibuert jordforbindelse 

SPC-S-20/460/3+N/PE 
Vernet er et 4-moduls vern med 3 stk. varistorer på 460V med 
et gnistgap i serie med varistorene. 
Dette for å tilfredsstille NEK 400:2010 §534.2.4 punkt 3 og 
tabell 44B (tillatt nettfrekvent spenningspåkjenning) sitt krav 
for overspenningsvern. 
 
 

 

Overspenningsvern for luftstrekk IT/TT nett, El.nr. 16 097 89  
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534.2.9 Tilkoblingsledere  

En best mulig overspenningsbeskyttelse oppnås når alle 
tilkoblingsledere er så korte og så rette som mulig, de bør 
fortrinnsvis ikke overstige 0,5m og skal ikke i noe tilfelle 
overstige 1m.  

 534 Vern for beskyttelse mot overspenning  
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534.2.10 Tverrsnitt for jordingsledere   

Jordingsleder for overspenningsvern skal ha ekvivalent 
kobbertverrsnitt minst 4 mm2. Dersom ledertverrsnittet 
for faselederen er mindre enn 4mm2 skal 
jordingslederen ikke være mindre enn ledertverrsnittet.  

Følg leverandørens anbefaling!  

Dersom det er installert lynvernanlegg kreves minst 
16mm2 for overspenningsvern klasse I. 

 534 Vern for beskyttelse mot overspenning  

Eaton anbefaler generelt 6 mm2 
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I TN-nett monteres det kun overspenningsvern i N-leder 
dersom denne er ført inn i tavlen som separat leder. Hvis 
splitten av PEN-leder (N og P-leder) er i umiddelbar 
nærhet av overspenningsvernet, er det ikke nødvendig 
med vern i N-leder. 

PE 

PEN L3 L2 L1 

N 

L1 L2 L3 N 

PE 

4p vern i TN-nett?  
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823.534 Beskyttelse mot overspenning  
823.534.01 Det skal være plassert  
overspenningsvern kl. II (C) i  
hovedfordelingen for boenheten. 
 
 
Dersom det installeres et forbrukerutstyr med 
støtspenningsholdfasthet som tilsvarer 
overspenningskategori I, skal det monteres et 
forankoblet overspenningsvern som reduserer 
overspenningen til et spesifisert nivå,  
jfr. 4-44, tabell 44C  
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Beskyttelse mot overspenning  
NEK400 4-44, tabell 44C  
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Overspenningsvern TN nett 
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Overspenningsvern IT/TT nett 
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Plassering av overspenningsvern  
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Produkt guide 
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Takk for oppmøte! 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b6/Lightnings_sequence_2_animation.gif
http://nn.wikipedia.org/wiki/Fil:Lightning_animation.gif
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