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Prezentacja firmowa

PROJEKTOWANIE

Wy adowania atmosferyczne s  i zawsze 

b d  obecne w naszym yciu. Cho  nie 

mamy wp ywu na ich wyst powanie, mo e-

my skutecznie chroni  si  przed ich skutka-

mi. Musimy przede wszystkim u wiadomi

sobie, e nasz dorobek ycia mo e sta  si

kolejn  ofiar  pioruna. O przykrych skut-

kach wy adowa  atmosferycznych s yszymy 

przecie  coraz cz ciej – po ar domu, znisz-

czenia czy zagro enie ycia.

Nale y pami ta , e jeste my skazani 

równie  na po rednie skutki wy adowa .

Uderzenie pioruna nawet kilkadziesi t me-

trów dalej mo e spowodowa  zniszczenie 

naszego sprz tu elektronicznego, RTV czy 

AGD, którego warto  niejednokrotnie prze-

kracza kilka tysi cy z otych. Ubezpieczyciel 

oczywi cie wyp aci nam odszkodowanie, 

ale nie zwróci pracy w asnej, rodzinnych 

pami tek i atmosfery domowego ciep a, któ-

r  skrupulatnie tworzyli my. Jedyn  sku-

teczn  form  obrony przed piorunami jest 

instalacja ochrony odgromowej wraz z ogra-

nicznikami przepi .

I  ETAP: DACH

System Ochrony Odgromowej Galmar po-

przez zastosowanie elementów pokrytych 

warstw  miedzi, podnosi walory architekto-

niczne urz dze  piorunochronnych. Zosta

starannie zaprojektowany, aby zapewni

najwy sz  odporno  korozyjn , oferowan

po konkurencyjnych cenach w stosunku do 

systemu ocynkowanego. 

Zwody pionowe

Przewody instalowane na dachu budyn-

ku (tzw. zwody poziome i pionowe) maj

za zadanie przyj -

cie pr du pioruno-

wego i  bezpieczn

drog  odprowadze-

nie go do uziemie-

nia. Siatk  zwodów 

poziomych i zwody 

pionowe instalowa-

ne na dachu nale-

y po czy  galwa-

nicznie z przewodami odprowadzaj cymi 

i uziemieniem – w celu stworzenia komplet-

nej, zewn trznej ochrony zabezpieczaj cej 

budynek przed uszkodzeniami mechanicz-

nymi i po arem podczas wy adowania pio-

runowego.

Uchwyty mocuj ce przewody odgromowe 

do konstrukcji budynku wykonane zosta y

ze stali zabezpieczonej pow ok  cynku oraz 

wierzchni  szczeln  pow ok  lakiernicz .

Technika lakierowania proszkowego zapew-

nia zabezpieczenie przed zewn trznymi 

czynnikami powoduj cymi korozj  w wa-

runkach atmosferycznych. Uchwyty s u -

ce do pod czenia elementów metalowych 

na budynku w celu wyrównania potencja u

wykonane zosta y z litej miedzi lub z mie-

dzi cynowanej. 

Uchwyty dachowe 

Firma Galmar oferuje pe en asortyment 

uchwytów – w zale no ci od rodzaju dachu: 

uchwyty g siorowe, uchwyty do dachów po-

krytych dachówk  oraz powierzchni pofa -

dowanych, uchwyty do dachów pokrytych 

blach  oraz uchwyty uniwersalne, pozwala-

j ce si  kszta towa  w zale no ci od rodza-

ju dachu. 

Na p askim dachu mo emy zastosowa

wspornik dachowy, klejony do dachu za po-

moc  kleju lub lepiku. 

Uchwyty rynnowe 

– umo liwiaj  po-

czenie przewodu 

z rynn . Mocowanie 

nast puje poprzez 

przykr cenie do kra-

w dzi rynny.

Uchwyty krzy owe

– umo liwiaj

krzy owe lub rów-

noleg e po czenie 

przewodów instala-

cji odgromowej.

Obejmy

– do masztu anteny

– umo liwiaj  po -

czenie masztu ante-

ny z instalacj  od-

gromow ,

– na rynny – za-

k adane na ryn-

ny umo liwi  przy-

twierdzenie do niej 

drutu.

Elementy nowego systemu Ochrony 

Odgromowej Galmar, zabezpieczone cyn-

kiem i pow ok  lakiernicz  oraz przewody 

pomiedziowane, zosta y poddane badaniom 

korozyjnym wykonanymi na Politechnice 

Warszawskiej oraz w Instytucie Mechaniki 

Precyzyjnej w Warszawie, przeprowadzony-

mi zgodnie z wymaganiami norm mi dzy-

narodowych i wykaza y najwy sz  odpor-

no  na nara enia atmosferyczne.

Kolejny etap projektowania ochrony odgro-

mowej w nast pnym numerze.

Rewolucyjna ochrona odgromowa
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