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Prezentacja firmowa

W ostatnim numerze zosta  omówiony 

pierwszy etap, jak instalowa  ochron  od-

gromow  zwi zan  z dachem. Dzi  zajmie-

my si  przewodami odprowadzaj cymi i ich 

monta em na cianie.

Przypomnijmy, dlaczego instalacja ochro-

ny odgromowej jest tak wa na. 

Wy adowania atmosferyczne s  i za-

wsze b d  obecne w naszym yciu. W ka -

dej minucie w powierzchni  Ziemi uderza 

ok. 6000 piorunów, czyli jak atwo poli-

czy  w ka dej sekundzie jest ich oko o 100. 

Piorun porusza si  z pr dko ci  od 160 do 

1600 kilometrów na sekund , a jego tem-

peratura mo e si ga  nawet 30 000 stop-

ni Celsjusza! Je eli spotka na swojej drodze 

niezabezpieczony dom, to wynik tego spo-

tkania jest atwy do przewidzenia: po ar 

domu czy pora enia pr dem mieszka ców. 

Instalacja odgromowa jest tak samo wa -

na (je li nie wa niejsza) jak instalacja alar-

mowa. Chronimy nasz dobytek przed z o-

dziejami, a zapominamy o pi knej, ale i te

bezlitosnej matce naturze. Ubezpieczyciel 

wyp aci nam wprawdzie odszkodowanie, 

ale wspomnie  zwi zanych ze zniszczonym 

miejscem niestety nie odda. Pami tajmy – 

zadaniem instalacji odgromowej jest prze-

j cie uderzenia pioruna, a wi c niedo-

puszczenie do wy adowania w nasz dom, 

i bezpieczne odprowadzenie go do ziemi. 

II ETAP: CIANA

Przewody odprowadzaj ce cz  ze sob

zwody z przewodami uziemiaj cymi, czy-

li uzioma-

mi (zajmiemy 

si  nimi szcze-

gó owo w ko-

lejnym nume-

rze). Oferowane 

przez firm

Galmar przewo-

dy pokryte s

pow ok  miedzi 

o grubo ci nie 

mniejszej ni  0,07 mm. Dzi ki tej grubo ci 

miedzi przewody charakteryzuj  si  bardzo 

wysok  odporno ci  na korozj  w ró nych 

warunkach rodowiskowych. Odporno

ta zosta a potwierdzona badaniami wy-

konanymi na Politechnice Warszawskiej 

oraz w Instytucie Mechaniki Precyzyjnej 

w Warszawie, przeprowadzonymi zgodnie 

z wymaganiami norm mi dzynarodowych.

Ponadto z najnowszych bada  prowadzo-

nych m.in. w o rodkach europejskich wy-

nika, e stopniowo powinni my wycofy-

wa  si  ze stosowania pow ok cynkowych 

w technologii antykorozyjnej, ze wzgl du na 

ich uci liwo  dla rodowiska naturalnego 

(Raport europejski: Risk assessment ZINC 

METAL, CAS-No.: 7440-66-6, EINECS-No.: 

231-175-3, February 2004). Antykorozyjne 

pow oki miedziane nak adane na wyroby 

stalowe w firmie Galmar s  w tym kontek-

cie zdecydowanie innowacyjne i perspek-

tywiczne. Poza tym pomiedziowana insta-

lacja wygl da estetyczniej i podnosi walory 

architektoniczne budynku.

Przewody odprowadzaj ce przymocowy-

wane s  w sposób estetyczny i stabilny do 

elewacji budynku za pomoc  uchwytów:

 mocuj cego przewód odprowadzaj cy

 mocuj cego bednark  (napiszemy o niej 

w nast pnym numerze)

 umo liwiaj cego po czenie drutu z bed-

nark

Uchwyty Galmar s  wykonane z wyso-

kiej jako ci stali, a dla zabezpieczenia ich 

przed korozj  zosta y pokryte dwuwarstwo-

w  pow ok . Dzi ki zastosowaniu cynku gal-

wanicznego polakierowanego proszkowo 

uchwyty cechuje bardzo wysoka odporno

na korozj  atmosferyczn  porównywaln  do 

odporno ci elementów wykonanych z miedzi. 

Kolejny etap projektowania ochrony od-

gromowej w nast pnym numerze.

Rewolucyjna ochrona odgromowa
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Oparta na przewodach stalowych pomiedziowanych oraz uchwytach 
stalowych pokrytych podwójn  pow ok  cynkow  i lakiernicz .


