
Charakterystyka oogólna
Aktywna ochrona odgromowa z akcelerato-

rem SE cechuje siê niezawodnoœci¹, skutecz-

noœci¹ i niskim kosztem.

Separator i separacja anten. 

Maszty antenowe i inne konstrukcje metalo-

we, które mog¹ wprowadziæ potencja³  elek-

tryczny z dachu do wnêtrza budynku ³¹czymy

za poœrednictwem separatora z uziemieniem

odgromowym lub ekwipotencjalizacj¹ zewn.

Separacj¹ objête s¹ te instalacje metalowe na

dachu, które nie s¹ czêœci¹ instalacji odgro-

mowej i w które uderzenie pioruna jest niedo-

puszczalne. Separowane instalacje musz¹

byæ w strefie ochrony akceleratora SE. 

Separator nie dopuszcza do krytycznego

wzrostu napiêcia.

Przewód odprowadzaj¹cy pr¹d piorunowy,

jest zazwyczaj miedziany, ∅ 8 lub taœma 30/2.

Szybkoœæ odprowadzenia pr¹du piorunowe-

go zale¿y od d³ugoœci i sposobu prowadzenia

[Z]. Wa¿ne s¹ proporcje d³ugoœci przewodu

odprowadzaj¹cego. Przewód odgromowy

czêsto prowadzony jest pod elewacj¹ w nie-

palnej atestowanej rurze, odpornej na UV.

Wskazane wykonanie z jednego odcinka

przewodu.

Akcelerator SE chroni w promieniu ponad 50 m. 

Najwy¿sza czêœæ obiektu chronionego jest czêsto miejscem

monta¿u SE. Ostrze odgromowe SE powinno byæ min. 1,5 m

nad obiektem chronionym. 

Na podstawie tabeli strefy ochrony mo¿na wyznaczyæ pro-

mieñ ochrony Rp od osi SE w zale¿noœci od wysokoœci H

ostrza nad p³aszczyzn¹ chronion¹.  D³ugoœæ SE wynosi 2 m,

stosuj¹c dodatkowy maszt odgromowy 2,4 m zwiêkszamy

promieñ ochrony. Akceleratory SE-6, SE-9, SE-12, SE-15 ró¿-

ni¹ siê zdolnoœci¹ jonizacji i promieniem ochrony.

Uziemienie odgromowe podobnie jak pozosta³e czêœci insta-

lacji powinno charakteryzowaæ siê ma³¹ impedancj¹ [Z].

Wymagana Rz≤10Ω9 Uziemienie sk³ada siê z po³¹czonych

razem 3-5 szt.  profilowanych szpilek. W naszym klimacie i kwa-

sowoœci gruntu stosujemy uziomy FeZn z dyfuzj¹ cynku. Mak-

symalna d³ugoœæ taœmy FeZn (bednarki) w gruncie do 8 m.

Informacje ddodatkowe
Na podstawie obrysu i szkiców obiektu z jego gabarytami

przedstawimy optymaln¹ ochronê odgromow¹ i w postaci

oferty materia³owej  przedstawimy koszt instalacji z monta¿em

lub bez. Zapraszamy na nasz¹ stronê internetow¹.
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