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Overstrømsbeskyttelse 

Kap 43 

431.1 

 Spændingsførende ledere skal normalt være 
beskyttet af en eller flere indretninger der 
afbryder forsyningen i tilfælde af: 

    

 Overbelastning 433 

 Kortslutning 434 

 

  
 Beskyttelsen mod overbelastning og kortslutning skal 

koordineres i overensstemmelse med 435. 

  

Gælder det så 

også nullen? 
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Overstrømsbeskyttelse 

432.1 Beskyttelsesudstyr til både OB og KB  

 Beskyttelsesudstyret skal kunne bryde alle 

strømme til og med den prospektive 

kortslutningsstrøm, der findes på 

installationsstedet. 

 Følgende udstyr kan anvendes: 

• Maksimalafbrydere  

• Håndbetjente motorværn med smelte sikringer 

• Automatsikringer  

• Smeltesikringer type gG (svarer til VDEs gL) 

 

 

 

Hvad forstår du 

ved en prospektiv 

strøm? 
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Beskyttelse mod overbelastningsstrømme 

 

Kap 433 

1. IB ≤ In ≤ Iz  

 

2. I2  ≤ 1,45 x Iz  

 
IB er dimensioneringsstrømmen for strømkredsen 

Iz er kablets kontinuerlige strømværdi 

In er beskyttelsesudstyrets mærkestrøm eller for maksimalafbrydere 

den valgte strømindstilling 
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Kortslutningsbeskyttelse kap 434 

 
• Fastlæg største og mindste kortslutningsstrøm i den 

kreds der skal beskyttes 

• Vælg et beskyttelsesudstyr med en brydeevne mindst lig 
største kortslutningsstrøm på anbringelsesstedet 

• For alle typer af kortslutninger skal følgende gælde: 

 

  

 

t  = varigheden af kortslutningsstrømmen 

S = lederens tværsnit 

IK = Kortslutningsstrømmen 

k = faktor afhængig af ledermateriale, isolation mm. 

(tabel 43 A) 
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Kortslutningsbeskyttelse kap 434 
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Valg og installation af ledningssystemer 

Kap 52  

  

 

 

 

 Tabellerne 52-D1 og 52-D2 anviser diverse installationsmåder med 

tilhørende referenceinstallationsmåde til brug for bestemmelse af 

strømværdi. 

Isolationstyper og 

driftstemperaturer. 

Undgå sammenblanding 

af 70 0C og 90 0C kabler. 

Alternativt skal  

strømværdien baseres på 

den laveste af de 

maksimale 

driftstemperaturer for 

kablerne i den samlede 

fremføring. 
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Valg og installation af ledningssystemer 

Kap 52  

Strømværdier kap 523 

 Kravene i 523.1 anses for opfyldt, se tabel 52.1, hvis strømmen 

for isolerede ledere ikke overskrider værdierne fra tabellerne i 

bilag B med reference til tabel A.52.3.   

 

 Tabelværdierne korrigeres for: 

• Temperatur anderledes end 300 i luft og 200 i jord 

 Tabel B.52.14 og Tabel B 52.15 

• Samlet fremføring af kabler mere end 30% belastet 

 Tabel  B 52.16 – B 52.21 

 

stTabelZZ KKII  ,

Tabellerne B 52.1 til B 52.13 

gælder for uarmerede kabler, 
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Valg og installation af ledningssystemer 

Kap 52 

 

 

 

 

Her er så tabellerne! 
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Eksempler på installationsmåder til anvendelse ved 

bestemmelser af strømværdi 
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Skema over referenceinstallationsmåder som danner 

grundlag for strømværditabellerne 
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Strømværdier i ampere for installationsmåder 

iht. Tabel B.52.1 PVC isolation/to belastede 

ledere, kobber eller aluminium. Leder 

temperatur: 70°C og omgivelsestemperatur: 

30°C i luft, 20°C i jord. 
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Korrektionsfaktor for omgivende lufttemperaturer forskellig fra 

30°C for anvendelse på strømværdier for kabler i luft 
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Reduktionsfaktorer for en strømkreds eller en flerleder ledning eller 

samlet fremføring af mere end en strømkreds eller af mere end en 

flerleder ledning for anvendelse sammen med strømværdier. 
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Ledninger dimensioneret efter Standard 60364 

  

  

BNtZ IIKI 

Valg af ledning 

overstrømsbeskyttet af 

smeltesikring 

sK 0,3 end størreer BG  hvis  



tZ

B

KI

I
BG

NstZ IKKI 

Data fra tabelværdier 

Tabelstrømværdi IZ    52.2 – 52.13 

Korrektion for temperatur Kt  52.14 – 52.15 

Korrektion for samlet fremføring Ks 52.16 - 21 

OB 

222 SKtIK  KB 
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Ledninger dimensioneret efter Standard 60364 

 Valg af ledning 

overstrømsbeskyttet af 

maksimalafbryder/motorværn/ 

automatsikring 

Data fra IEC tabelværdier 

Tabelstrømværdi IZ  52-E 

Korrektion for temperatur Kt  52-F1 

Korrektion for samlet fremføring Ks 52-G1 

Vær opmærksom på belastningens indkoblingsstrøm, når der vælges type. F.eks. vil en startstrøm fra en stor motor 

have en største øjebliksværdi på ca. 12 gange motorens fuldlaststrøm 

BrtZ IIKI 

sK 0,3 end størreer BG  hvis  



tZ

B

KI

I
BG

rstZ IKKI 

OB 222 SKtIK 

Ved kortslutningskontrollen anvendes det af fabrikanten 

oplyste jouleintegral bestemt ud værste kortslutningsstrøm 

KB 
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Koordinering af overbelastnings- og 

kortslutningsbeskyttelse 

• 435.1 Beskyttelse med et enkelt udstyr  

 

Et beskyttelsesudstyr, der giver beskyttelse med overbelastning og 

kortslutningsstrømme, skal opfylde kravene i 433 og 434 

 

Ovenstående betyder at det skal verificeres om et kabel er 

kortslutningsbeskyttet, selvom det i forvejen er overbelastningsbeskyttet. 
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Mindste leder tværsnit 
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Spændingsfald 
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Bliver 75 % reglen bibeholdt ? 

• Mulighed for en opdatering af den danske SNC til 

tabel C.52.3 i HD 60364-5-52 .  

 

2016 


