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Effects of surges in an industrial environment and protection against them 

When we hear a word surge, most of us think of lightning. But this is just the most spectacular 
phenomenon which is not the most common and in many cases the most harmful source of 
overvoltage. Lightning strikes near the building (the impact of that is reflected in the installations of 
up to approx. 1.5 km) and the influence of the grid (induction and switching operations of larger 
loads) are often more harmful. These surges can be reflected in several ways, among which are the 
most common: accelerated aging of components, stopping the production process and in extreme 
cases the failure of equipment. 
Since the effects of surges can be strongly affected on the connections longer than 8 meters, it is 
necessary to protect those lines with appropriate surge protection. Almost all electrical connections 
using copper wires can be protected. Only in rare cases, a connection must be carried out with 
optical separation or by using the optical fiber. 

 

 

 

Kratek pregled prispevka 

Ko slišimo besedo prenapetost, nas večina pomisli na udar strele. Le ta je najbolj spektakularen 
pojav prenapetosti, ni pa najpogostejši in v veliko primerih ne najbolj škodljiv vir prenapetosti. 
Udari v bližino objekta (vpliv indirektnih udarov se pozna na instalacijah do cca. 1,5km) ter vpliv 
elektroenergetskega omrežja (indukcija in stikalne manipulacije večjih bremen) so pogosto bolj 
škodljivi. Te prenapetosti se lahko odražajo na več načinov, med katerimi so najpogostejši: 
pospešeno staranje komponent, ustavitve proizvodnega procesa in v skrajnem primeru tudi odpoved 
opreme. 

Ker se posledice prenapetosti lahko močno občutijo že na povezavah daljših od 8 metrov, je le te 
potrebno ustrezno zavarovati – zaščititi s prenapetostno zaščito. Zaščititi je možno praktično vse 
električne povezave, ki potekajo po bakrenih vodnikih. Le v redkih primerih pa je povezavo 
potrebno izvesti z optično ločitivijo ali s prehodom na optično vlakno.  



1. Uvod  

Ko slišimo besedo prenapetost, nas večina 
pomisli na udar strele. Le ta je najbolj 
spektakularen pojav prenapetosti, ni pa 
najpogostejši in v veliko primerih ne najbolj 
škodljiv vir prenapetosti. Udari v bližino objekta 
(vpliv indirektnih udarov se pozna na 
instalacijah do cca. 1,5km) ter vpliv 
elektroenergetskega omrežja (indukcija in 
stikalne manipulacije večjih bremen) so pogosto 
bolj škodljivi. Te prenapetosti se lahko odražajo 
na več načinov, med katerimi so najpogostejši: 
pospešeno staranje komponent, ustavitve 
proizvodnega procesa in v skrajnem primeru 
tudi odpoved opreme. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (Vir.: Gesamtverband der 

Deutschen Versicherungswirtschaft e.V., Berlin 
2001)  

 
Statistiščni podatki zavarovalnic potrjujejo 

pogosto zamolčano dejstvo, da so posledice 
prenapetosti tudi zelo drage. Odražajo se lahko 
na več načinov in ne le kot poškodovana 
oprema. Najpogostejše posledice so: materialna 
škoda na objektih, poškodbe na različnih 
električnih aparatih, inštrumentih in proizvodnih 
linijah, poškodovanje linij za prenos energije oz. 
podatkov, izguba računalniških podatkov, 
izguba (dela) posla zaradi okvar na proizvodnih 
linijah, tožbe uporabnikov storitev,... 

Pogosto so namreč indirektni stroški (izpad 
proizvodnje) veliko večji kot pa stroški 
zamenjave opreme. 

Lep primer je bilo podjetje, ki se ukvarja s 
proizvodnjo pijač. Pred leti se je ob udaru strele 
v bližino objekta ustavila ena od polnilnih linij. 
Očitne direktne škode na liniji ni bilo. Seveda 

pa je ne moremo izključiti, saj vemo da so 
takšne prenapetosti najpogostejši razlog za 
staranje komponent. Podjetje pa je bistveno 
večjo škodo utrpelo zaradi izpada proizvodnje. 
Ker je bila le ta prodana za več mesecev naprej, 
je bil strošek 2-3 urne ustavitve proizvodnje 
precej velik. Bil je celo večji, kot je kasneje 
znašal predračun za celotno zaščito omenjenega 
objekta. 

Nekateri se tolažijo, da je udar strele zelo 
redek pojav. Vendar temu ni tako. Na svetu je 
vsako sekundo 1000 udarov strele. Sami vemo, 
da so udari strel zelo pogosti tudi pri nas, saj jih 
vsako leto vsi opazimo (vidimo ali slišimo) kar 
precej. Marsikdo pa ne ve, da strela lahko udari 
v osebo ali objekt, ki je od središča navihte 
oddaljen tudi do 15km. Če strelo slišite, potem 
se nahajate v potencialno ogroženem območju. 
Seveda lahko strela udari tudi večkrat v isti 
objekt, celo med eno samo nevihto se to lahko 
zgodi.  

 
 
2. Predpogoji za ustrezno ščitenje 
 
Čeprav nekateri razmišljajo, da je že 

namestitev strelovodne zaščite dovolj za samo 
zaščito objekta, pa seveda to ni dovolj. Različne 
raziskave in meritve so pokazale, da se vplivi 
prenapetosti porazdelijo po vseh priključkih, ki 
vodijo v objekt. Vsi ti priključki delujejo 
namreč kot antene, ki 'lovijo' razne vplive iz 
okolice. Vsak objekt torej potrebuje:   

1. Strelovodno zaščito 
2. Ozemljitev 
3. Evipotencialno izenačitev potencialov 
4. Nizkonapetostno ( 230VAC / 400VAC ) 

prenapetostno zaščito 
5. Podatkovno prenapetostno zaščito 
Če so vse točke optimalno upoštevane potem 

je tudi struktura stroškov porazdeljena tako, da 
največ sredstev potrebujemo za strelovodno 
zaščito, najmanj pa za prenapetostne zaščite. V 
primeru, da pa strelovodne zaščite ni, oz. so 
ozemljitve neustrezne ali pa ni ekvipotencialnih 
izenačitev, pa se lahko struktura stroškov obrne. 
V tem primeru lahko prenapetostne zaščite 

41% drugo

14% neznano

45% strele, 
prenapetosti



predstavljajo tudi največji strošek zaščite pred 
vplivi strel in drugih prenapetosti. 

Zato je še posebej pomembno, da vsakemu 
od sklopov ščitenja posvetimo ustrezno 
pozornost. Slaba izvedba ozemljitve namreč 
direktno vpliva na kvaliteto delovanja 
prenapetostnih zaščit. Tudi odsotnost oziroma 
neustreznost strelovoda podobno vpliva na 
električne inštalacije.  

 
 
3. Strelovodna zaščita 
 
Strelovodna zaščita izvedena v skladu s 

standardi je primerna zaščita za sam objekt. 
Izvedba same strelovodne zaščite je odvisna 
predvsem od oblike objekta. Poznamo različne 
metode za načrtovanje strelovoda. Standard EN 
64305 -1..4 določa tri; metoda kotaleče krogle, 
metoda lovilne mreže in metoda zaščitnega 
kota. S pomočjo standardnih metod se nato 
definira zaščitno nivo.  

Izbira metode je odvisna od projektanta in 
situacije posameznega objekta. Metoda 
zaščitnega kota je primerna za enostavnejše 
majhne ali velike objekte in ni primerna za 
objekte, ki so večji od določene končne 
prebojne razdalje R, glede na izbiro zaščitnega 
nivoja LPL (oziroma LPS). Nasprotno, pa je 
metoda kotaleče LPS krogle najprimernejša pri 
projektiranju lovilnega sistema kompleksnejših 
objektov ali zgradb. Za ščitenje ravnih površin 
uporabimo enostavno metodo, metodo mreže. 

Seveda je potrebno preko odvodnih vodnikov 
ta tok strele speljati po najbližji poti do 
ozemljila. 

 
 
4. Ozemljitev 
 
Seveda sam strelovod nima ustreznega 

učinka, če le ta ni povezan na ustrezno 
ozemljitev. Upornost ozemljitve naj po 
predpisih ne bi presegala 10 Ω. Čeprav že tako 
visoka upornost ni najbolj zaželjena, pa se v 
praksi pojavlja, da se izvajajo meritve po 
padavinah, da ozemljitveni sistem doseže 
zahtevano vrednost. Kot izgovore se uporablja 
dejstvo, da je v nekaterih pogojih ustrezno 

ozemljitveno upornost težko doseči. Vendar pa 
to ne drži, saj z uporabo dopolnitev sistema 
ozemljitve z dodatkom ozemljitvenih trakov, 
ozemljitvenih palic lahko bistveno znižamo 
ozemljitveno upornost. Obstajajo pa tudi 
materiali (SANIC gel, GEM) v obiliki gela ali 
prahu, ki se pomeša z vodo, kateri omogočajo 
bistveno nižjo ozemljitveno upornost. Kako 
pomembna je ozemljitvena upornost se pogosto 
zavemo šele ob udaru strele. Ker so lahko 
jakosti direktnega udara strele tudi preko 
100kA, so lahko ob neustrezni ozemljitvi 
pojavijo tudi preboji med strelovodi in ostalo 
elektoinstalacijo.  Tudi delovanje prenapetostnih 
zaščit je ob neustreznem ozemljilu omejeno, ne 
opravlja svoje funkcije. 

 
 
5. Izenačitev potencialov 
 
Da ne pride do prebojev med različnimi 

kovinskimi prevodnimi deli, je seveda nujna 
tudi izenačitev potencialov. Izenačitev se lahko 
izvede tako, da se oba kovinska dela poveže 
kratkostično ali pa med njiju vstavi element za 
ekvipotecialno izenačitev. Direktna izenačitev 
se uporablja za sisteme, ki morajo biti 
ozemljeni, medtem ko se elementi za 
ekvipotencialno ločitev uporabljajo pri sistemih, 
ki med seboj ne smejo imeti direktnega stika. 
Ekvipotencialna ločitev je izvedena s posebno 
izvedbo odvodnika. V normalnem delovanju je 
odvodnik v visokoohmskem območju ter na ta 
način predstavlja galvansko ločitev med obema 
ozemljitvama. V primeru, ko pride do 
prenapetosti, pa gre odvodnik v nizkoohmsko 
stanje in omeji napetost med obema 
ozemljitvama, katerih potenciala se na ta način 
izenačita. 

 
 
6. Prenapetostne zaščite za 

nizkonapetostne inštalacije 
 
Kot tudi pri strelovodni zaščiti je tudi pri 

prenapetostni zaščiti zelo pomembna kvalitetna 
ozemljitev. V bistvu je tudi prenapetostna 
zaščita le še en od elementov za izenačevanje 
oz. omejevanje potencialov. Kot je pomembna 



ozemljitev vodovodne napeljave (tam, kjer so 
cevi še iz prevodnih snovi), plinske inštalacije 
ter sistema ogrevanja je seveda potrebno 
definirati tudi potenciale nizkonapetostne 
inštalacije in podatkovnih povezav proti 
ozemljivi.  

 
 
To storimo s prenapetostnimi zaščitami. 

Prenapetostna zaščita je namreč element, ki 
zmanjšuje prenapetosti, ki se pojavljajo na 
vodnikih in jih omejuje na vrednosti, ki so še 
sprejemljive. S tem se preprečijo napetosti 
znotraj sistema, ki bi lahko poškodovale nanj 
priključene naprave. Prenapetosti, katere se 
pojavljajo, so namreč precej višje kot pa so 
zaščitni nivoji naprav samih. Tako lahko že 
delovanje varovalke povzroči škodo na bolj 
občutljivih porabnikih. 

 

 
 
Prenapetostna zaščita deluje zelo podobno 

kot elementi za ekvipotencialno izenačitev. 
Seveda pa je prenapetostno zaščito potrebno 
ustrezno izbrati. Eno od osnovnih vodil za 
izbiro prenapetostne zaščite je koncept zaščitnih 
con opisan v standardu EN 62305-1,4. Začitne 

cone so razdeljene na 4 osnovne cone, katere so 
prikazane na sliki. 

 

 
 
Za ustrezno zaščito pa poskrbimo z vgradnjo 

ustreznih prenapetostnih zaščit. V skladu s 
standardom IEC 61643-1 jih delimo v sledeče 
skupine: 

‐ Prenapetostni odvodniki razreda I:  
Prenapetostni odvodniki, namenjeni 
zaščiti električne inštalacije in opreme 
pred delnimi direktnimi udari strele. 
Prenapetostni odvodniki razreda I se 
postavijo v glavno razdelilno omarico. 

‐ Prenapetostni odvodniki razreda II: 
Prenapetostni odvodniki, namenjeni 
zaščiti električne inštalacije in opreme 
pred indirektnimi vplivi udara strele in 
pred stikalnimi (industrijskimi) 
prenapetostmi. 
Prenapetostni odvodniki razreda II se 
postavijo v podrazdelilne omarice. 

‐ Prenapetostni odvodniki razreda III:  
Prenapetostni odvodniki, namenjeni 
izključno zmanjševanju škodljivih 
prenapetosti na napetostni prag, ki ga 
elektronske naprave še lahko prenesejo. 
Prenapetostni odvodniki razreda III se 
postavijo čimbližje ob ščiteni napravi. 

 
Glede same klasifikacije odvodnikov sicer 

vlada kar precejšnja zmeda, saj smo bili v 



preteklosti precej vezani na Nemške standarde 
(VDE) in njihove oznake, trenutno se 
najpogosteje uporabljajo IEC oznake, pa čeprav 
bi kot člani Europske unije morali uporabljati 
oznake v skladu z Evropskimi standardi. Da pa 
je zmeda popolna, poskrbijo še UL (Ameriški) 
standardi, ki so v svetovnem merilu najbolj 
razširjeni. Paralele med standardi so podane v 
priloženi tabeli. 

 
IEC EN VDE UL 

I T1 B C 

II T2 A,C B 

III T3 D A 

 
Seveda pa že samo izbira prave 

prenapetostne zaščite še ne pomeni, da bodo 
naprave ustrezno ščitene. Tudi kompletna 
izvedba mora biti ustrezna. Pogosto se namreč 
pojavljajo napake pri montaži zaščit. Če zaščita 
ni ustrezno montirana, je njeno delovanje lahko 
zelo omejeno. Neustrezna priključitev same 
zaščite lahko povsem izniči njeno funkcijo. 
Primer na sliki - zaradi predolgih vodnikov 
zaščita ne more ustrezno delovati. 

 
 
Kot vidimo je dolžina priključnih vodnikov 

zelo pomembna. Priporoča se skupna dolžina do 
50cm. Za priključitev odvodnikov v NN 
sistemih se uporabljata T in V vezava le-teh. 
Naprava čuti napetost, ki jo sestavljajo padec 
napetosti na odseku a, padec napetosti na 
odseku b in preostala napetost na prenapetostni 
zaščiti. Z vezavo V se padec na segmentu b 
eliminira, tako da je vezava V primernejša za 
vgradnjo prenapetostnih zaščit. 

   
 

 
 
En najpomembnejših parametrov 

prenapetostne zaščite je namreč preostala 
napetost, ki je izražena kot napetostno zaščitni 
nivo –Up. Ta parameter označuje odvodnikovo 
zmožnost omejevanja prenapetosti na določeno 
vrednost Up. 

Maksimalno dovoljena vrednost Up je za NN 
omrežja odvisna od razreda odvodnika: 
‐ odvodnik toka, odvodnik razreda I ima 

zgornjo mejo Up  4,0 kV 
‐ odvodnik prenapetosti razreda II ima zgornjo 

mejo Up  2,5 kV 
‐ odvodnik prenapetosti razreda III ima 

zgornjo mejo Up  1,5 kV 
Pravilna vgradnja prenapetostnih zaščit (od 

razreda I do razreda III) torej selektivno 
zmanjšuje preostalo napetost na nivoje, ki jih 
tudi občutljivejše naprave še zdržijo. 

 
 
 
 



7. Prenapetostne zaščite za podatkovne 
prenose 

 
Z uporabo novejših tehnologij prihaja do 

vedno večje gostote povezav na integriranih 
vezjih. Zmanjšanje razdalje na vhodnih sponkah 
in kasneje na vezju pomeni tudi vedno večjo 
občutljivost na prenapetosti. Če so pred 
desetletji bile imunosti na motnje zelo visoke, 
pa so se le te v zadnjem času kar precej 
zmanjšale. V spodnji tabeli so prikazane tipične 
prebojne trdnosti vezi in komponent nekaterih 
najbolj razširjenih kategorij. 

Vezje Zdržna udarna napetost (val 1,2/50 µs) 

na sponkah vezja (V) 

VMOS 30 – 1.800 

MOSFET 100 – 200 

GaAsFET 100 - 300 

EPROM 100 – 1.000 

JFET 140 – 7.000 

Op-amp 190 – 2.500 

CMOS 250 – 3.000 

Schottky diode 300 – 2.500 

Bipolarni tranzistor 380 – 7.000 

SCR 680 – 1.000  
 
Kot se lepo vidi iz tabele so nekatere od njih 

tudi manj kot 250V, kar pomeni, da so izredno 
občutljive že na majhne prenapetosti. 

 Ko napetost preseže mejno vrednost se lahko 
zgodi dvoje; steče manjši tok in komponente se 
samo degradirajo – pospešeno starajo, lahko pa 
steče dovolj velik tok in pride do preboja in s 
tem do odpovedi vsaj ene od komponent.  
Lahko se poškodujejo komponente na vezju ali 
pa v primeru večjih prenapetosti tudi dovodni 
vodniki. 

 

 

 
 
V nekaterih primerih pa niti ne pride do 

uničenja komponent, temveč le do resetiranja ali 
druge oblike ustavitve sistema/procesa. Vsi 
vemo, da so lahko take zaustavitve v industriji 
pogosto bistveno dražje od uničene opreme 
same. 

Da se zmanjša oziroma odpravi možnost 
napak, je potrebno ščititi tudi podatkovne linije. 
Predvem je nujno ščititi najbolj izpostavljene 
povezave. V prvi vrsti so to podatkovne linije, 
ki prihajajo v objekt, torej v conah 0 in 1. Za 
zaščito teh linij se priporočajo prenapetostne 
zaščite, katerih impulzni odvodni tok 
Iimp=5kA, oziroma zaščite katerih In=10kA.  

Potrebno pa je zaščititi tudi tiste linije, ki 
potekajo znotraj objektov in so daljše od 8 
metrov. Na teh linijah se pogosto inducirajo 
prenapetosti, ki nato počasi uničujejo opremo. 

Žal pri podatkovnih zaščitah sama izbira 
zaščite ni tako enostavna, kot pa je pri 
nizkonapetostnih sistemih napajanja. Zaradi 
hitrega razvoja podatkovnih prenosov v zadnjih 
desetletjih je prišlo do velikih razlik med njimi. 
Temu tudi standardi težko sledijo. Čeprav 
obstajajo ITU-T priporočila, UL standard in IEC 
ter EN standarda 61643-21 za prenapetostne 
zaščite za področje podatkovnih prenosov, pa le 
ti pokrivajo parametre samih zaščit, ne 
predpisujejo, kakšna zaščita je potrebna za 
posamezni tip podatkovnih prenosov.  

Zato je pri projektiranju zaščite potrebna še 
posebna pozornost na to, kakšno zaščito bomo 
izbrali. Ker je presek podatkovnih vodnikov 
precej manjši od tistih, ki služijo za nizko-
napetostno omrežje, imajo tudi bistveno višjo 
upornost. Zaradi tega so tudi tokovi, ki lahko 
stečejo prek teh vodnikov bistveno manjši. 



Vse to omogoča, da je večstopenjska zaščita 
vgrajena v enotno ohišje. Danes so 
najpogostejše zaščite, ki imajo 2 ali 3 stopnji v 
enem ohišju. 

Na spodnji sliki je prikazana ena od možnih 
rešitev. Kot prva stopnja (na levi strani) sta dva 
plinska odvodnika, kot druga ena tropolni 
plinski odvodnik (pogosto se uporablja kot 
drugo stopnjo varistorje) in kot tretja so 
dvosmerne zaščitne diode. Plinski odvodniki so 
najpočasnejši, vendar pa odvedejo največ 
energije, varistorji so srednje hitri in odvedejo 
kar precej energije, medtem, ko so diode 
najhitrejše, a žal odvedejo le malo energije. Da 
se izkoristi najboljše lastnosti komponent, se 
uporabljajo skupaj in tako dobimo velike 
odvodne tokove in hkrati hitre reakcijske čase. 
Vzdolžni elementi (na sliki so to upori) pa 
služijo za koordinacijo med počasnimi in hitrimi 
komponentami. 

 
 
Seveda pa je prenapetostno zaščito potrebno 

ustrezno izbrati. Za ustrezno izbiro le te je 
potrebno poznati sistem, ki ga ščitimo. 
Najpomembnejše je poznati elektične 
parametre, saj so le ti pomembni za izbiro 
zaščite. Predpogoj za izbiro ustrezne zaščite je 
poznavanje osnovnih značilnosti posameznega 
sistema podatkovnih prenosov. 

V sistemih podatkovnih prenosov 
uporabljamo enak pristop k prenapetostnemu 
ščitenju kot v telekomunikacijskih sistemih, saj 
so telekomunikacije le eden od segmentov 
podatkovnih prenosov. 

Poznamo več različnih sistemov podatkovnih 
prenosov, ki se med seboj razlikujejo po: 

‐ obliki signala 
‐ načinu prenosa (simetrični, asimetrični) 
‐ napetosti 

‐ toku  
‐ frekvenci 

  
Za ustrezno izbiro zaščite morajo biti 

izpolnjeni sledeči pogoji: 
‐ Obratovalna napetost sistema mora biti 

manjša ali vsaj enaka nominalni 
napetosti zaščite. Pri tem je potrebno 
upoštevati tudi dovoljene tolerance 
sistema. Podatki so navedeni kot 
temenska vrednost (peak vrednost) oz. 
izmenična pri sinusni obliki signala. 
U ≤ UN 

‐ Preveriti je potrebno maksimalno 
napetost podatkovne linije in napetost 
med linijo in ozemljitvijo. Podobno, kot 
pri nazivni napetosti, mora biti tudi tu 
maksimalna napetost sistema nižja ali 
enaka napetosti, ki je podana za zaščito  
U LINE-LINE  ≤  Uc a-b  
U LINE-GND  ≤  Uc a/b-PG 

‐ Tok v zanki mora biti manjši ali 
kvečjemu enak nazivnemu toku zaščite. 
I ≤ IL 

‐ Preveriti je potrebno, če tokokrog 
dovoljuje vstavitev dodatnega bremena, 
saj so nekateri tokokrogi zelo občutljivi 
na povečanje upornosti zanke. Eden od 
takih tokokrogov je 20mA tokovna 
zanka.  

‐ Zagotoviti je potrebno, da je mejna 
frekvenca  zaščite višja od najvišje 
frekvence ščitene linije. V katalogih 
proizvajalcev so podatki za mejno 
frekvenco, ki je definirana z 
vstavitvenim slabljenjem pri zanani 
zaključitvi (pogosto pri 50 Ohmski 
zaključitvi). 
Po potrebi je potrebno izvesti simulacijo 
vgradnje zaščite po podatkih iz kataloga 
proizvajalca (R, L in C). 
 

V kolikor teh električnih parametrov ne 
poznamo, je priporočljivo pregledati ponudbo 
namenskih prenapetostnih zaščit, ki so jih 
proizvajalci prilagodili zahtevam posameznega 
sistema podatkovnih prenosov. 

Ker ima več sistemov enake električne 
parametre, se pogosto pojavlja, da z enim tipom 



zaščite lahko ščitimo več različnih sistemov. 
Lep primer so zaščite za računalniške mreže, ki 
so kompatibilne z PoE. Take zaščite namreč 
lahko ščitijo tako lokalne Ethernet povezave, 
kot tudi industrijski Ethernet in ne nazadnje tudi 
IP videokamere in PoE kompatibilne 
videokamere. 

 
 
8. Zaključek 
 
Da povečamo učinkovitost in zanesljivost 

procesa, je le tega potrebno tudi ustrezno 
zaščititi. Ekonomična zaščita mora vsebovati 
tako strelovodno zaščito z ustreznimi 
ozemljitvami, kot tudi nizkonapetostno 

prenapetostno in podatkovno prenapetostno 
zaščito. V primeru, da sta strelovodna zaščita in 
ozemljitev izvedeni optimalno, potem bodo 
stroški za prenapetostne zaščite nizki. V 
nasprotnem primeru pa mora zaščita pokriti vse 
pomankljivosti in cena zaščite v tem primeru 
lahko celo presega stroške strelovodne zaščite. 

 Za izbiro prenapetostne zaščite za 
informacijske prenose je napomembnejše 
poznavanje električnih parametrov sistema, saj 
le tako lahko izberemo ustrezno zaščito.  En tip 
zaščite lahko namreč uporabljamo za več na 
prvi pogled različnih informacijskih sistemov.  

Ne glede na vse, pa se moramo vedno 
zavedati, da je le ustrezno izbrana prenapetostna 
zaščita tudi učinkovita zaščita.  

 


