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Протягом довгих років економічний розвиток оминав 
ринок блискавкозахисту України, де одноосібно пере-
важали представники декількох європейських марок.  
Кроки в розбудові даних систем були кволі, і розуміння 
серйозності проблеми, у переважної більшості фахівців, 
зводились до примітивних рішень.

Ідея створення власної торгової марки “Блискавкоза-
хист “FS™”, якраз і виникла після 10-ти річного досвіду 
співпраці з одним із європейських виробників. За цей 
період ми багато чого навчились, побачили прогалини 
в нормативній базі, зрозуміли особливості цього ринку.

Поруч з Вами ми вдосконалюємо себе та свій продукт, 
шукаємо рішення у тих чи інших питаннях, проектуємо, 
досліджуємо, консультуємось з науковцями, робимо 
різноманітні навчальні семінари, спільно з іншими заці-
кавленими компаніями працюємо над вдосконаленням 
нормативної бази у цьому напрямку.  

Обираючи FS Ви отримаєте не лише високоякісне об-
ладнання для блискавкозахисту за розумними демокра-
тичними цінами, але і найкращу професійну підтримку, 
адже ми розуміємо всю складність і нюанси при впро-
вадженні системи блискавкозахисту - системи, яку, на 
жаль, розглядають однією з останніх систем бепеки, а 
ціна грає одну з основних ролей.

Співпрацюючи з нами, Ви отримаєте професійні тех-
нічні консультації з розрахунку системи, допомогу з при-
йняттям проектного рішення та підбором обладнання. 
Також Ви отримаєте комерційну підтримку, спрямовану 
для того, щоб саме Ви виконували монтаж на об’єктах, 
над якими працювали! І коли прийде час монтажу, Ви 
швидко тримаєте основне обладнання, з яким зможете 
монтувати блискавкозахист вже на наступний день піс-
ля замовлення. Окрім цього, на наших постійних семіна-
рах та навчаннях, Ви та Ваші спеціалісти вдосконалите 
свій професійний рівень і набудете нові знання, а вико-
ристання наших інструментів зекономить Вам час та зу-
силля на розрахунок та проектування блискавкозахисту. 

Наша мета - допомогти Вам вдосконалювати свій про-
фесійний рівень в напрямку блискавкозахисту та отри-
мувати прибуток від інсталяції цих систем! Адже ми не 
лише продаємо, ми допомагаємо впроваджувати систе-
ми!

Віктор Жарков

Віктор Жарков
директор ТД "Системи Безпеки"

FS - професійний блискавкозахист 

“Ми не лише продаємо, ми допома-
гаємо впроваджувати системи!»
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Група С - Злучники
ст. 14злучники для з’єднання провідників при монтажі блискав-

козахисної сітки, доземних провідників та уземлення

Група Н - Тримачі дроту
ст. 22тримачі для кріплення дроту по даху та стінах при монтажі 

блискавкозахисної сітки і доземних провідників

Група G - Уземлення
ст. 34

модульні комплекти та додаткові елементи для виконання 
вертикального вбивного уземлення

Група W - Провідники
ст. 40

дріт та полоса для використання у системі блискав-
козахисту та уземлення

Група K - Інші комплектуючі
ст. 42

додаткові комплектуючі для використання у системі  
блискавкозахисту та уземлення

Група М - Блискавкоприймачі
ст. 54

комплекти надійних вертикальних блискавкоприймачів
для використання у всіх вітрових зонах України

Комплектуючі для блискавкоприймачів
ст. 88

додаткові комплектуючі для вертикальних блискав-
коприймачів

Блискавкоприймачі GROMOSTAR
ст. 96

активні блискавкоприймачі E.S.E. Gromostar (Польща)

ПЗІП SALTEK
ст. 106

пристрої для захисту від струмів блискавки та імпульс-
них перенапруг SALTEK (Чехія)

Технічна інформація
ст. 118

рекомендації з розрахунку системи блискавкозахисту 
та підбору обладнання для монтажу

Обладнання блискавкозахисту та уземлення
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Сертифікати на обладнання FS 

Актуальні сертифікати для завантаження завжди доступні на нашій сторінці

www.fs-lps.com/sertificate

З часу створення ТМ «Блискавкозахист FS» ми постійно працюємо над вдосконаленням та покращенням 
якості наших продуктів! Для підтвердження якості нашого обладнання успішно проведено випробування 
елементів на корозійну стійкість відповідно до МЕК 68-2-11-81, розраховано стійкість блискавкоприйма-
чів до вітрових навантажень в І-IV вітрових зонах в Україні, та, вперше серед вітчизняних виробників, 
проведено випробування на відповідність міжнародному стандарту EN 62561 в Європі!

Якість та надійність елементів блискавкозахисту FS підтверджено:

     сертифікатом відповідності стандарту EN 62561-1   

     декларацією відповіності до стандартів ДСТУ EN 62305 та EN 62561

     сертифікатом відповідності УкрСЕПРО

     розрахунком стійкості блискавкоприймачів до вітрових навантажень

блискавкозахист FS
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Переваги блискавкозахисту FS 

ГАРАНТІЯ ЯКОСТІ

обираючи блискавкозахист FS Ви отримаєте 
якісне обладнання українського виробництва, 
сертифіковане в Європі та в Україні, та гарантію 

2-5 років від виробника

КОМПЛЕКСНЕ ПОСТАЧАННЯ

постійна наявність пропонованого обладнання на нашо-
му складі, швидка відправка товару і безкоштовна до-
ставка* дозволить Вам якнайшвидше та без додаткових 
витрат отримати товар та розпочати монтаж системи!

КОМЕРЦІЙНА ПІДТРИМКА

система знижок для монтажних організацій, мож-
ливість відтермінування платежу, комерційний 
захист проектів полегшать Вам роботу із замов-
ником та дозволять отримати максимальний дохід 

від реалізації проекту

ПРОФЕСІЙНА ТЕХНІЧНА ПІДТРИМКА

наші спеціалісти допоможуть Вам прийняти вірні 
проектні рішення, розрахувати чи оптимізувати 
систему, а також підібрати необхідне обладнан-

ня для монтажу

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

методичка з розрахунку СБЗ, схеми DWG та інші тех-
нічні матеріали зекономлять Вам час та зусилля при 

розрахунку та виконанні проектів блискавкозахисту

НАВЧАННЯ

відвідуючи наші постійні семінари Ви вдосконалите 
свій професійний рівень і набудете нові знання, а 
персональні навчання допоможуть Вашим новим 
спеціалістам швидко освоїти систему та почати  

самостійну роботу з блискавкозахистом

FS - ПРОФЕСІЙНИЙ БЛИСКАВКОЗАХИСТ

блискавкозахист FS
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Структура побудови коду обладнання на прикладі злучника арт. С-031

Позначення матеріалів виконання

Не знайшли чогось у нашому каталозі?

Лаковані елементи (LA)

• Коди груп обладнання:
10 - група G - уземлення 
11 - група W - провідники 
12 - група С - злучники 
13 - група Н - тримачі 
14 - група К - інші комплектуючі 
15 - група М - блискавкоприймачі 
16 - активні блискавкоприймачі Gromostar

• Коди матеріалів виконання:
1 - гарячецинкована сталь 
2 - оцинкована гальванічно сталь  
3 - нержавіюча сталь 
4 - мідь 
6 - алюміній 
8 - оцинкована сталь, лакована в колір 
9 - пластик

  OC   -  оцинкована гальванічно сталь 

  ST   -  гарячецинкована сталь 

  NI   -  нержавіюча сталь 

  CU   -  мідь 

  AL  -  алюміній 

 LA   -  оцинкована сталь, лакована в колір 

 PL   -  пластик

Лаковані елементи (LA) можуть бути пофарбо-
ваними в колір покрівлі згідно RAL

Вам потрібна допомога з підбором обладнання або необхідне  
виконання нетипового рішення? Звертайтесь до нас за контакта-
ми нижче, та ми допоможемо Вам з вирішенням Ваших питань!

RAL 3011

RAL 8004

RAL 3009

RAL 9005

RAL 6005

RAL 8017

1203 012  - арт. С-031

12   - код групи обладнання      03   - код виробу    01   - код варіації виробу      2    - код матеріалу виконання

ІНСТРУКЦІЇ

(032) 2420407, +38098 3063294, +38067 6730111

support@tdsb.com.ua
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ОНЛАЙН-КАТАЛОГ  
обладнання блискавкозахисту

ІНСТРУМЕНТИ ДЛЯ ПРОЕКТАНТІВ

Запрошуємо до користування нашим новим веб-сайтом, з допомогою 
якого Ви завжди і всюди зможете скористуватись нашим каталогом, діз-
натись необхідну технічну інформацію чи ціни на потрібні Вам елементи!

На нашому веб-сайті Ви знайдете:
• технічну інформацію, фото та схеми елементів блискавкозахисту FS
• актуальний прайс-лист та сертифікати
• інформацію по розрахунку та проектуванню СБЗ
• інструменти для розрахунку блискавкозахисту
• новини про найближчі заходи та семінари

З допомогою онлайн-каталогу обладнання блискавкозахисту 
FS Ви завжди можете швидко знайти потрібну інформацію 
про необхідні елементи, переглянути фото використання еле-
менту, схеми і характеристики, а також завантажити технічну 
картку і схеми монтажу.
Для зручності все обладнання поділено на групи, відповідно до  
каталогу FS.

На сторінці для проектантів Ви завжди можете заванта-
жити схеми монтажу елементів та вузли в форматі DWG, 
розрахункові таблиці Excel, приклади проектів та інші 
інструменти, які полегшать Вам роботу над виконанням 
проектів блискавкозахисту

НОВИЙ ВЕБ-САЙТ  
ТМ "Блискавкозахист FS" 

ІНСТРУКЦІЇ

www.fs-lps.com

 www.fs-lps.com/products

 www.fs-lps.com/project
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ЯКІСТЬ ТА ВИПРОБУВАННЯ

Для нас, як фахівців з багаторічним досвідом, оцінка якості елементів блискавкозахисту являється першочерговим 
завданням, що вимагає системного підходу та постійного контролю.

Для визначення корозійної стійкості ми тісно співпрацюємо зі спеціалізованими українськими та європейськими лабо-
раторіями, де використовуються стандартизовані методи тестування. Відповідно до стандарту МЕК 68-2-11-81 прове-
дено випробування корозійної стійкості покриття оцинкованих деталей з асортименту обладнання блискавкозахисту 
FS в соляному тумані протягом 168 годин. За підсумками даних випробувань оцинковані елементи блискавкозахисту 
FS не поступилися якістю в порівнянні з елементами закордонних виробників.

Дуже важливим критерієм для нас є відповідність злучників системи блискавкозахисту до вимог європейського стан-
дарту EN 62561-1:2012  “Компоненти систем блискавкозахисту”, котрий найближчим часом буде введений в Україні 
та реалізується відповідно до серії стандартів EN 62305:2012 “Блискавкозахист”.

Завдання, яке виконують злучники - це стикування двох або більше струмовідводів таким чином, щоб перенесення 
заряду напруги блискавки проходило без надмірного пошкодження струмовідводів або системи. Злучники повинні 
бути надійними, міцними і безпечними для людей і пристроїв, що знаходяться поблизу. 

Злучники FSТМ, відповідно до стандарту EN 62561-1:2012, піддаються випробовуванню в соляному тумані, на згин та 
адгезію, кліматичним випробуванням, а також електричним випробуванням на витривалість струму блискавки.

Іпульсний струм розряду класифікують двома параметрами - 
Н, коли амплітудне значення Iimp  дорівнює 100 кА, та N коли 
амплітудне значення Iimp  дорівнює 50 кА, та відповідною пи-
томою енергією W/R.

Злучники відповідають вимогам, якщо на дослідних зразках 
не видно явних пошкоджень, відсутні послаблені чи дефор-
мовані деталі, які погіршували б їх нормальне використання.  

Злучники системи блискавкозахисту FS відповідають вимогам чинних нормативних документів,  
їх висока якість та надійність підтверджена проведеними випробуваннями, декларацією відповідності  

до ДСТУ EN 62561-1:2012 та сертифікатом відповідності УкрСЕПРО!

Ми не сумніваємось у якості нашої продукції, тому надаємо гарантію на корозійну стійкість 
елементів блискавкозахисту FS в терміні 2..5 років, в залежності від матеріалу виконання!

• 2 РОКИ - елементи оцинковані гальванічно (ОС)

• 3 РОКИ - елементи оцинковані гарячим методом (ST)

• 5 РОКІВ - елементи у нержавіючому (NI), мідному (CU) та алюмінієвому (AL) виконанні

Умовою збереження гарантії на продукцію FS є її належне обслуговування. Потрібно уникати доторкання агресивних між собою ма-
теріалів (CU-OC, CU-ST, CU-AL). Також всі злучники та елементи з болтовим з'єднанням повинні бути збережені за рахунок змащен-
ня товстим шаром технічного вазеліну (арт. К-950). Дія повинна бути повторена кожних 12 місяців.

Відповідність елементів до ЕN 62561-1:2012

Гарантія якості обладнання блискавкозахисту FS

Параметри імпульсного струму блискавки (Iimp)

Класифікація Iimp, kA 10% W/R, кДж/35%

H 100 2500

N 50 625
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ВЕРСІЇ МАТЕРІАЛІВ

Обладнання блискавкозахисту FS дозволяє виконати захист об’єкту будь-якої складності. Незалежно від типу матеріалу по-
крівлі, фасаду чи певних особливих умов (наприклад, морське узбережжя), ми завжди зможемо запропонувати оптимальні 
рішення.

Для наших Клієнтів ми пропонуємо різноманітні версії матеріалів виконання обладнання:

• Гальванічно-оцинкована сталь (ОС)

Металеві гальванічно-оцинковані елементи мають товщину покриття цинком від 12 до 20 
мк, додатково проходять процес попередньої механічної очистки та додаткового нанесення 
лаку. Перевірено дослідним шляхом – ці та інші процеси збільшують корозійну стійкість 
оцинкованих деталей в декілька разів.

Дана група елементів заслужила свою популярність завдяки демократичній ціні та відмін-
ному зовнішньому вигляду. Рекомендоване використання: об’єкти з нескладними умовами 
експлуатації, торгові комплекси, виробничі та житлові будівлі, приватний сектор.

• Гарячецинкована сталь (ST)

Металеві елементи, захищені методом гарячого цинкування, мають товщину покриття цин-
ком 50..90 мк, що забезпечує відмінну корозійну стійкість оцинкованих деталей в агресив-
ному середовищі.

Елементи даної групи найбільше використовуються у системі уземлення, на промислових 
комплексах та на інших об’єктах, де необхідно приділяти особливу увагу корозостійкості 
матеріалів. Відрізняються більшою ціною, в порівнянні з гальванічно-оцинкованими еле-
ментами, та непривабливим темно-сірим матовим кольором.

• Нержавіюча сталь (NI)

Елементи з нержавіючої сталі мають підвищену стійкість до корозії, та привабливий зовніш-
ній вигляд. Особливо рекомендуємо готові різьбові комплекти уземлювачів, де необхідно 
досягти максимальних значень опору уземлення, та де є особливі умови глибинного захис-
ного уземлення (понад 30 м.). Термін експлуатації виробів з нержавіючої сталі більше 50 
років! З мінусів можна тільки відмітити важкість обробки та ціну.

• Мідь (СU)

Мідні елементи використовуються на найвідповідальніших об’єктах: будівлях історичного 
середовища, об’єктах банківської структури, де від змонтованої системи вимагається дов-
говічність, якість, солідність та надійність. Мінусом даної групи являється велика ціна.

• Кольорове фарбування (LA)

Ще одним елементом групи «ОС» являються спеціальні фарбовані вироби, забарвлені у 
відповідний колір RAL. Вироби покриваються методом порошкового фарбування, після 
чого отримуємо полімерне покриття з високими захисними та декоративними власти-
востями. 

Дана група найбільш популярна у представників «приватного сектору», де необхідно 
приділити особливу увагу дизайну та колористиці.

Доступні версії матеріалів виконання обладнання FS
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Схеми монтажу блискавкозахисту FS

Таблиці для розрахунку блискавкозахисту

Зразки виконання проектів блискавкозахисту

Перевірка проектів зовнішньої СБЗ

Пропонуємо схеми монтажу елементів блискавкозахисту FS в фор-
маті DWG (AutoCAD), з використанням яких:

– Ви зекономите дорогоцінний час на виконання проекту, адже не по-
трібно самим розмальовувати вузли!

– Ваші проекти стануть ще більш професійними та зрозумілими!

– Ваші проекти підкреслять Вашу професійність в очах Ваших замов-
ників та докажуть справедливу вартість, оплачену за проектні роботи!

Допоміжні розрахункові аркуші в форматі xls (MS Excel) полегшать 
Вам розрахунок безпечної відстані, захисних зон блискавкоприймачів 
за методом захисного кута, переведення ваги дроту/полоси в довжи-
ну, та деяких інших розрахунків.

Пропонуємо приклади виконання проектів блискавкозахисту, використання 
яких полегшить Вам роботу з оформленням проектів блискавкозахисту та 
зробить Ваші проекти ще більш професійними та інформативними!

Пропонуємо для наших Партнерів та Клієнтів професійну перевірку про-
ектів з влаштування зовнішньої системи блискавкозахисту, за умови, що 
проект виконано з використанням комплектуючих FS.

Завантажте схеми монтажу обладнання блискавкозахисту 
FS в форматі DWG (AutoCAD) на нашій сторінці

 www.fs-lps.com/project

Завантажте таблиці для розрахунку блискавкозахисту 
в форматі xls (MS Excel) на нашій сторінці

 www.fs-lps.com/project

Завантажте таблиці для розрахунку блискавкозахисту 
в форматі xls (MS Excel) на нашій сторінці

 www.fs-lps.com/project

Направляйте проекти в форматі PDF або DWG з по-
міткою [Перевірка проекту СБЗ] на емейл

 support@tdsb.com.ua

ДОПОМОГА ПРОЕКТАНТАМ
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Тема проектування та розрахунку систем блискавкозахисту є завжди ак-
туальною для проектних та монтажних організацій, неправильно проведе-
ний розрахунок може коштувати чималих матеріальних збитків чи, навіть, 
загрожувати життю людини, внаслідок удару блискавки.

До нас, як до фахівців в галузі систем блискавкозахисту, надходить бага-
то запитів від проектних організацій з тими чи іншими запитаннями. Про-
аналізувавши це, ми прийшли до висновку про необхідність написання 
методичних рекомендацій з розрахунку та проектування систем блискав-
козахисту. Наша мета: підняти якість впровадження систем захисту від 
блискавки на новий сучасний рівень, об’єднати всі вимоги та рекомендації 
щодо проектування блискавкозахисту в один невеликий збірник, та пока-
зати основні нюанси при проектуванні таких систем.

Пропонуємо розроблену нами методику з проектування систем бли-
скавкозахисту, яка допоможе Вам з розрахунком та проектуванням 
даної системи.

В даних методичних рекомендаціях надаємо покрокову схему для розрахунку та виконання  
проекту блискавкозахисту згідно нормативного документу ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкоза-
хист». Особливістю методичних рекомендацій є зрозумілі ілюстрації, приклади розрахунку по 
кожному кроці та посилання на пункти нормативних документів.

Покрокові методичні рекомендації з розрахунку БЗС включають наступні розділи та кроки:

• Підготовчий етап!
Даний етап включає збір інформації для розрахунку зовнішньої системи блискавкозахисту, визначення необхідності влашту-
вання СБЗ та рівня РБЗ, а також вибір типу зовнішньої системи блискавкозахисту

• Етап розрахунку системи блискавкоприймачів
На даному етапі визначається можливість використання природніх компонентів в якості блискавкоприймачів, визначається, які 
елементи необхідно захистити блискавкоприймачами, проводиться розрахунок зон захисту за методом блискавкоприймальної 
сітки, сфери, що котиться, та методом захисного кута, розрахунок захисту від попадання блискавки в бокову частину будівлі та 
розрахунок безпечної ізоляційної відстані S. Також проводиться підбір комплектуючих для влаштування блискавкоприймачів.

• Етап розрахунку системи струмовідводів
На цьому етапі визначається необхідна к-сть струмовідводів, можливість використання природніх компонентів в якості стру-
мовідводів, розміщення струмовідводів та встановлення контрольного з’єднання. Також виконується підбір обладнання для 
влаштування струмовідводів.

• Етап розрахунку системи заземлення
Даний етап включає вибір типу розміщення заземлюючих пристроїв, можливість використання природніх компонентів в системі 
заземлення, розміщення заземлюючих пристроїв і вибір матеріалів виконання елементів заземлення, а також підбір комплек-
туючих для виконання системи заземлення.

Методичні рекомендації з розрахунку та проектування блискавкозахисту є безкоштовними та надаються 
у друкованій версії для проектних та монтажних організацій.

Якщо Ви бажаєте отримати друковані методичні рекомендації з розрахунку блискавкозахисту, надішліть 
запит з вказанням Вашої поштової адреси на емейл:    support@tdsb.com.ua

ДОПОМОГА ПРОЕКТАНТАМ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
з розрахунку та проектування блискавкозахисту 
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Блискавкозахист промислових  
та громадських будівель 

Злучники1

стор. 14

Тримачі 
для плоского даху

стор. 32

2 Тримачі
для металевого даху

та парапету

стор. 22

3

Тримачі 
провідника по стіні

стор. 22

4
Вертикальні 

блискавкоприймачі

стор. 54

5
Інші 

комплектуючі

стор. 42

6
Уземлення

стор. 34

7

блискавкозахист FS
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Блискавкозахист приватного будинку

блискавкозахист FS

Злучники

стор. 14

1 Тримачі конькові

стор. 27

2 Тримачі
для скатної покрівлі

стор. 22

3

Тримачі 
провідника по стіні

стор. 22

4
Вертикальні 

блискавкоприймачі

стор. 54

5
Інші 

комплектуючі

стор. 42

6
Уземлення

стор. 34

7
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ГРУПА С - ЗЛУЧНИКИ блискавкозахист FS
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ГРУПА С - ЗЛУЧНИКИ

C-021   Злучник для дроту хрестовий

C-011   Злучник для дроту універсальний

• призначений для хрестового з’єднання  
дроту ø 8..10 мм 
• надійне закріплення дроту 4-ма болтами

• призначений  для хрестового або поздовжнього 
з’єднання дроту ø 8..10 мм
• швидкий та зручний монтаж

злучники для з’єднання провідників при монтажі сітки 
блискавкозахисту, доземних провідників та уземлення

артикул С-021
код 1202 012 1202 011 1202 013 1202 014
матеріал OC ST NI CU
товщина пластини С 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm 2,0 mm
розмір пластини АхВ 60 x 60 mm
болт [4x] М8x25

артикул С-011
код 1201 012 1201 011 1201 013 1201 014
матеріал OC ST NI CU
товщина пластини С 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm 2,0 mm
розмір пластини АхВ 47 x 47 mm
болт М10x35
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ГРУПА С - ЗЛУЧНИКИ блискавкозахист FS
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артикул С-022
код 1202 022 1202 021 1202 023 1202 024
матеріал OC ST NI CU
товщина пластини С 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm 2,0 mm
розмір пластини АхВ 60 x 60 mm
болт [4x] М8x25

артикул С-024
код 1202 041
матеріал ST
товщина пластини С 3 mm
розмір пластини АхВ 72 x 72 mm
болт [4x] М8x30

C-022   Злучник для полоси хрестовий

C-024   Злучник для полоси В40 хрестовий

• призначений для хрестового або поздовжнього  
з’єднання полоси шириною до 30 мм  

• призначений для хрестового або поздовжнього  
з’єднання полоси шириною до 40 мм 

C-028   Злучник дроту поздовжній

• призначений для поздовжнього з’єднання дроту  
блискавкозахисту ø 8 мм

артикул С-028
код 1202 086
матеріал AL
довжина з’єднувача А 95 mm
розміри B1/ B2/ B3 10 / 20 / 35 mm
діаметр D1/ D2 20 / 10 mm
болт [4x] М6x15
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ГРУПА С - ЗЛУЧНИКИ блискавкозахист FS
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C-033   Злучник контрольний дріт-дріт

C-032   Злучник контрольний 

• призначений для контрольного з’єднання дроту  
ø 8..10 мм з дротом або прутком ø 8..12 мм 
• проміжна пластина для кращої фіксації і контакту

• призначений для контрольного з’єднання дроту  
ø 8..10 мм та полоси шириною до 30 мм

артикул С-031
код 1203 012 1203 011 1203 014
матеріал OC ST CU/ NI
товщина пластини С 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm
розмір пластини АхВ 60 x 60 mm
кількість пластин 3
болт [4x] М8x30

артикул С-033
код 1203 032 1203 031 1203 034
матеріал OC ST CU/ NI
товщина пластини С 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm
розмір пластини АхВ 60 x 60 mm
кількість пластин 3
болт [4x] М8x30

артикул С-032
код 1203 022 1203 021 1203 024
матеріал OC ST CU
товщина пластини С 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm
розмір пластини АхВ 60 x 60 mm
кількість пластин 2
болт [4x] М8x25

C-031   Злучник контрольний

• призначений для контрольного з’єднання дроту  
ø 8..10 мм та полоси шириною до 30 мм
• проміжна пластина для кращої фіксації і контакту
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ГРУПА С - ЗЛУЧНИКИ блискавкозахист FS
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артикул С-035
код 1203 052 1203 051 1203 053
матеріал OC ST NI
товщина пластини С 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm
розмір пластини АхВ 72 x 72 mm
кількість пластин 3
болт [4x] М8x30

артикул С-034
код 1203 042 1203 041
матеріал OC ST
товщина пластини С 2,5 mm
розмір пластини АхВ 72 x 72 mm
кількість пластин 2
болт [4x] М8x30

C-034   Злучник контрольний для дроту та полоси В40

C-035   Злучник контрольний для дроту та полоси В40

• призначений для контрольного з’єднання  
дроту ø 8..10 мм та полоси шириною 40 мм

• призначений для контрольного з’єднання дроту  
ø 8..10 мм та полоси шириною 40 мм
• проміжна пластина для кращої фіксації і контакту

1.1 - Злучник контрольний  
        С-031 або С-032
2    - Дріт оцинкований ø 8 мм  
        або ø 10 мм
3.1 - Полоса уземлення  
        25х4 мм або 30х4 мм
4    - Маркувальне з’єднання

1.1 - Злучник контрольний  
        С-034 або С-035
2    - Дріт оцинкований ø 8 мм  
        або ø 10 мм
3.2 - Полоса уземлення  
        40х4 мм
4    - Маркувальне з’єднання

Приклади влаштування контрольного з’єднання
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ГРУПА С - ЗЛУЧНИКИ блискавкозахист FS
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C-043   Злучник для стержня D16-20 та дроту/полоси В40

• призначений для з’єднання дроту ø 8..10 мм або  
полоси шириною 40 мм зі стержнем ø16..20 мм
• проміжна пластина для кращої фіксації і контакту

артикул С-043
код 1204 031
матеріал ST
товщина пластини С 3 mm
розмір пластини АхВ 72x72 mm
к-сть пластин 3
болт [4x] М8x30

C-042   Злучник для стержня D16 та дроту/полоси

C-041   Злучник для стержня D16 та дроту/полоси

• призначений для з’єднання дроту ø 8..10 мм або  
полоси шириною до 30 мм зі стержнем ø16 мм

• призначений для з’єднання дроту ø 8..10 мм або  
полоси шириною до 30 мм зі стержнем ø16 мм
• проміжна пластина для кращої фіксації і контакту 

артикул С-041
код 1204 012 1204 011 1204 014
матеріал OC ST NI
товщина пластини С 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm
розмір пластини АхВ 60 x 60 mm
кількість пластин 3
болт [4x] М8x30

артикул С-042
код 1204 022 1204 021 1204 023 1204 024
матеріал OC ST NI CU
товщина пластини С 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm 2,0 mm
розмір пластини АхВ 60 x 60 mm
к-сть пластин 2
болт [4x] М8x30
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C-061    Зажим для дроту до ринви

C-044   Злучник для стержня D16-20 та дроту/полоси В40

• для прокладання дроту по ринві горизонтально    
або для переходу дроту через ринву вертикально
• можливість прокладати дріт ø 8..10 мм у будь-якому 
напрямку

• призначений для з’єднання дроту ø 8..10 мм або  
полоси шириною 40 мм зі стержнем ø16..20 мм

артикул С-044
код 1204 041
матеріал ST
товщина пластини С 3 mm
розмір пластини АхВ 72 x 72 mm
к-сть пластин 2
болт [4x] М8x30

артикул С-061
код 1206 012 1206 018 1206 014
матеріал OC LA CU
розмір пласт. АхВ 107 x 40 mm
товщина пласт. С 2,0 mm
розмір Е / F 20 / 30 mm
болт  М8/35 + [2x] M6x20

C-062   Маркувальне з’єднання

• призначене для маркування доземних провідників  
у системі блискавкозахисту
• встановлюється на дріт ø 8..10 мм біля контрольного 
з’єднання 

артикул С-062
код 1206 026
матеріал AL
довжина пластини АхВ 60 x 20 mm
товщина пластини С 2,0 mm
болт [2x] М6x20
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артикул С-091
код 1209 012 1209 011 1209 014
матеріал клеми OC ST CU
матеріал тримача PL PL PL
розмір клеми А 40 mm
висота С1/ C2 30 х 26 mm
розмір F1/ F2 12 / 22 mm
кріпильні болти [2x] М8x20

артикул С-092
код 1209 022 1209 021 1209 024
матеріал клеми OC ST CU
матеріал тримача OC ST CU
ширина А 40 mm
висота С1/ C2 30 x 20 mm
розмір F1/ F2 12 / 22 mm
кріпильні болти [2x] М8x20

артикул С-093
код 1209 032 1209 031 1209 034
матеріал клеми OC ST CU
матеріал тримача OC ST CU
ширина А 40 mm
висота С1 30 mm
розмір F1/ F2 12 / 22 mm
кріпильні болти [2x] М8x20

C-093   Клема фальцева хрестова

C-092   Клема фальцева металева

C-091   Клема фальцева з пластиком

• призначена для хрестового з’єднання дроту ø8..10 мм на 
фальцевій покрівлі або приєднання дроту до металевих 
конструкцій
• фіксує дріт до фальців за допомогою кріпильних болтів

• призначена для прокладання дроту блискавкозахисту 
ø8..10 мм по фальцевій покрівлі або конструкціях, а також 
для приєднання дроту до металевих конструкцій
• фіксує дріт до фальців за допомогою кріпильних болтів

• призначена для прокладання дроту блискавкозахисту 
ø8..10 мм по фальцевій покрівлі або конструкціях
• фіксує дріт до фальців за допомогою кріпильних болтів
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артикул С-099
код 1209 092 1209 091 1209 093
матеріал клеми OC ST NI
товщина пластини С 2,5 mm 2,5 mm 2,0 mm
розмір пластини АхВ 47 x 47 mm
болт М10x35

артикул С-094 С-095
код 1209 042 1209 041 1209 052 1209 051
матеріал клеми OC ST OC ST
матеріал тримача OC ST OC ST
для полоси шириною 20..30 mm 40 mm
ширина А 40 mm 40 mm
висота C1/ С2 30 x 20 mm 30 x 20 mm
розмір F1/ F2 12/ 22 mm 12/ 22 mm
кріпильні болти [2x] М8x20 [2x] М8x20

C-094..95   Клема фальцева металева для полоси

• призначена для приєднання полоси уземлення до металевих 
конструкцій
• фіксує полосу до фальців за допомогою кріпильних болтів

C-099   Клема з’єднувальна

• призначена для приєднання дроту ø 8..10 мм  
до металевих конструкцій
• надійне закріплення болтовим з’єднанням
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ГРУПА H - ТРИМАЧІ

артикул Н-011 Н-012 Н-013 Н-014
код 1301 019 1301 029 1301 039 1301 049
матеріал шпильки OC OC OC OC
матеріал тримача PL PL PL PL
довжина А1 110 mm 150 mm 180 mm 250 mm
довжина А2 70 mm 110 mm 140 mm 210 mm
ø шпильки С 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
дюбель 12х60 12х60 12х60 12х80

H-015   Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою 

Н-011..14    Тримач дроту пластиковий з дюбелем

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм по метале-
вих покрівлях або стінах (металочерепиця, профнастил, бляха, 
сендвіч панелі) 
• кріпиться за допомогою дахового шурупа з підкладкою (поста-
чається в комплекті) 

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм  
по стінах будівель
• кріпиться за допомогою шпильки з дюбелем 
• швидкий та зручний монтаж завдяки защіпці

тримачі для кріплення дроту блискавкозахисту по даху та стінах 
при монтажі блискавкозахисної сітки і доземних провідників

артикул Н-015
код 1301 059 1301 159 1301 259
матеріал PL PL PL
колір сірий коричневий червоний

висота А1/ А2 40 / 26 mm
розмір B/ D 22 / 24 mm
шуруп E 4,2х40 mm



TDSB - FS -  23www.fs-lps.com 

ГРУПА H - ТРИМАЧІ блискавкозахист FS

ТР
И
М
АЧ

І
ГР

УП
А 

Н

артикул Н-016 Н-018
код 1301 069 1301 169 1301 269 1301 089
матеріал PL PL PL PL
колір сірий коричневий червоний сірий
висота А1/ А2 40 / 26 mm 40/ 26 mm
ширина В 22 mm 22 mm
діаметр основи D 24 mm 24 mm
внутр. отвір F M6 M8

артикул Н-019
код 1301 092 1301 098
матеріал тримача PL PL
матеріал основи ОС LA
висота А1/ А2 55 / 40 mm
розміри основи ВхС 23 х 24 mm
отвір Е ø 5 mm

артикул Н-020 Н-021
код 1302 003 1302 013
матеріал NI NI
висота А1/ А2 42/ 25 mm 42/ 25 mm
розміри ВхС 23 х 24 mm 23 х 24 mm
внутр. отвір F M6 M6
шуруп в комплекті - 4,2х40 mm

Н-016..18   Тримач дроту пластиковий 

Н-019   Тримач дроту пластиковий з металевою основою

Н-020   Тримач дроту Niro

• для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевих покрів-
лях або стінах (металочерепиця, профнастил, сендвіч 
панелі)   
• виконаний з атмосферо- і температуростійкого пластику
• швидкий та зручний монтаж завдяки защіпці
• внутрішній отвір та різьба М6/М8 для кріплення шуру-
пом, шпилькою чи гвинтом

• призначений для прокладання дроту ø 8 мм по металевих 
покрівлях з профнастилу, бляхи або сендвіч-панелях
• металева основа, що кріпиться 2-ма гвинтами, забезпечує 
кращу стійкість тримача
• можливість повернути тримач на 90о відносно основи

• призначений для прокладання дроту ø 8 мм по метале-
вих покрівлях з металочерепиці, профнастилу чи бляхи 
• внутрішній отвір та різьба М6 
• швидкий та зручний монтаж 
• арт. Н-021 постач. з даховим шурупом і підкладкою
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Н-028..29   Тримач дроту FLIP дистанційний
 

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм по метале-
вих стінах (сендвіч-панелі) або інших конструкціях
• металева основа, що кріпиться 2-ма гвинтами, забезпечує 
кращу стійкість тримача
• швидкий та зручний монтаж завдяки защіпці
• можливість повернути тримач на 90о відносно основи

артикул H-024
код 1302 042 1302 048 1302 044
матеріал OC LA CU
висота А1/ А2 120 / 90 mm
розмір ВхF 35 x 25 mm
товщина С 2 mm

артикул Н-026
код 1302 062 1302 068 1302 064
матеріал OC LA CU
висота А1/ А2 120 / 95 mm
розмір ВхF 35 x 25 mm
товщина С 2 mm
болт [2x] М6х15

H-024   Тримач дроту L-120

H-026   Тримач дроту L-120 на закручування 

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевій 
покрівлі з металочерепиці, профнастилу чи бляхи 
• кріпити за допомогою дахового шурупа з підкладкою (арт. К-901)
• арт. Н-025 (1302 052) постачається в комплекті з даховим шуру-
пом та підкладкою

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевій 
покрівлі з металочерепиці, профнастилу чи бляхи 
• кріпити за допомогою дахового шурупа з підкладкою (арт. К-901)
• арт. Н-027 (1302 072) постачається в комплекті з даховим шуру-
пом та підкладкою

артикул Н-028 Н-029
код 1302 082 1302 092
матеріал OC OC
висота A1/ A2 70/ 50 mm 120/ 100 mm
розмір пластини BхC 60х20 mm 60х20 mm
отвір Е [2x] ø 5 mm [2x] ø 5 mm
болт [2x] М6х15 [2x] М6х15
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артикул Н-031 Н-032 Н-033 Н-034
код 1303 011 1303 014 1303 021 1303 024 1303 031 1303 034 1303 041 1303 044
матеріал OC CU OC CU OC CU OC CU
довжина А1 100 mm 140 mm 170 mm 240 mm
довжина А2 70 mm 110 mm 140 mm 210 mm
розмір тримача ВхС 20 х 60 mm 20 х 60 mm 20 х 60 mm 20 х 60 mm
ø шпильки D 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm
дюбель F 12х60 12х60 12х60 12х80
болт [2x] М6х15 [2x] М6х15 [2x] М6х15 [2x] М6х15

Н-031..34    Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм  
по стінах будівель чи інших конструкціях
• кріпиться за допомогою шпильки з дюбелем розпірним 
• швидкий та зручний монтаж завдяки защіпці
• надійне закріплення дроту 2-ма болтами

Н-030   Тримач дроту металевий FLIP
 

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм по 
стінах будівель, металевих та інших конструкціях
• внутрішній отвір та різьба М8 
• швидкий та зручний монтаж завдяки защіпці
• надійне закріплення дроту 2-ма болтами

артикул Н-030
код 1303 002 1302 004
матеріал OC CU
висота A1/ A2 30 / 20 mm
розмір пластини BхC 60 х 20 mm
розмір D 20 mm
болт [2x] М6х15
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Н-038   Тримач стержня D16 металевий
 

• призначений для кріплення стержня ø16 мм до стін, 
металевих та інших конструкцій
• внутрішній отвір та різьба М10 

артикул Н-038
код 1303 082 1303 084
матеріал OC CU
розмір пластини АхВ 60 х 20 mm
висота С 16 mm
розмір D 20 mm
болт [2x] М6х15

Н-035   Тримач полоси В40 металевий
 

Н-036   Тримач полоси металевий FLIP
 

• призначений для прокладання полоси шириною 40 мм  
(40х4 мм) по стінах будівель, металевих та інших конструкціях
• внутрішній отвір та різьба М8 
• арт. Н-039 (1303 092) постачається в комплекті зі шпилькою 
L-80 та дюбелем розпірним

• призначений для прокладання полоси шириною до  
30 мм (25х4 мм, 30х4 мм) по стінах, металевих та інших 
конструкціях
• внутрішній отвір та різьба М8 
• швидкий та зручний монтаж завдяки защіпці
• арт. Н-037 (1303 072) постачається в комплекті зі шпиль-
кою L-80 та дюбелем розпірним

артикул Н-035
код 1303 052
матеріал OC
висота A 20 mm
розмір пластини BхC 72 х 20 mm
розмір D 20 mm
болт [2x] М6х15

артикул Н-036
код 1303 062 1303 064
матеріал OC CU
висота A 20 mm
розмір пластини BхC 60 х 20 mm
розмір D 20 mm
болт [2x] М6х15
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Н-041    Тримач коньковий прямий з пластиком
 

Н-042    Тримач коньковий прямий з Niro
 

Н-043..44    Тримач коньковий прямий L-120
 

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм по коньку 
покрівлі з бляхи, профнастилу чи бітумної черепиці 
• кріпити до конька за допомогою 4-х дахових шурупів

• призначений для прокладання дроту ø 8 мм по коньку покрів-
лі з бляхи, профнастилу або бітумної черепиці 
• кріпити до конька за допомогою 4-х дахових шурупів

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм по коньку 
покрівлі з бляхи, профнастилу або бітумної черепиці
• збільшена висота кріплення дроту над дахом 
• кріпиться до конька за допомогою 4-х дахових шурупів

• арт. Н-043 - кріплення шляхом затискання дроту
• арт. Н-044 - болтове кріплення дроту

артикул Н-041
код 1304 012 1304 018 1304 014
матеріал основи OC LA CU
матеріал тримача PL PL PL
висота A1/ A2 40 / 26 mm
розмір ВхС 57 x 70 mm
отвір Е [4x] ø 5 mm

артикул Н-042
код 1304 022 1304 028 1304 024
матеріал основи OC LA CU
матеріал тримача NI NI NI
висота A1/ A2 42 / 25 mm
розмір ВхС 57 x 70 mm
отвір Е [4x] ø 5 mm

артикул Н-043 Н-044
код 1304 032 1304 038 1304 034 1304 042 1304 048 1304 044
матеріал OC LA CU OC LA CU
висота A1/ A2 120 / 90 mm 120 / 95 mm
розмір ВхС 57 x 70 mm 57 x 70 mm
отвір Е [4x] ø 7 mm [4x] ø 5 mm
болтове кріплення - [2x] М6х15
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Н-051    Тримач коньковий півкруглий з пластиком
 

Н-052    Тримач коньковий півкруглий з Niro
 

Н-053..54    Тримач коньковий півкруглий L-120
 

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм по  
коньку покрівлі з черепиці та металочерепиці 
• кріпиться до конька даху шляхом зажимання

• призначений для прокладання дроту ø 8 мм по  
коньку покрівлі з черепиці та металочерепиці 
• кріпиться до конька даху шляхом зажимання

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм 
по коньку покрівлі з черепиці та металочерепиці 
• збільшена висота кріплення дроту над покрівлею
• кріпиться до конька покрівлі шляхом зажимання

• арт. Н-053 - кріплення шляхом затискання дроту
• арт. Н-054 - болтове кріплення дроту

артикул Н-051
код 1305 012 1305 018 1305 014
матеріал основи OC LA CU
матеріал тримача PL PL PL
висота A1/ A2 40 / 26 mm
розмір ВхС 65 х 26 mm
розмір D 125.. 205 mm

артикул Н-052
код 1305 022 1305 028 1305 024
матеріал основи OC LA CU
матеріал тримача NI NI NI
висота A1/ A2 42 / 25 mm
розмір ВхС 65 х 26 mm
розмір D 125.. 205 mm

артикул Н-053 Н-054
код 1305 032 1305 038 1305 034 1305 042 1305 048 1305 044
матеріал OC LA CU OC LA CU
висота A1/ A2 120 / 90 mm 120 / 95 mm
розмір ВхС 65 х 26 mm 65 х 26 mm
розмір D 125.. 205 mm 125.. 205 mm
болтове кріплення - [2x] М6х15
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Н-061    Тримач дроту пластиковий з підставкою
 

Н-062    Тримач дроту Niro з підставкою
 

Н-063..64    Тримач дроту L-120 з підставкою
 

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм по покрівлі  
з бляхи, бітумної черепиці або по металевих парапетах
• кріпиться до покрівлі за допомогою 4-х дахових шурупів

• призначений для прокладання дроту ø 8 мм по покрівлі  
з бляхи, бітумної черепиці або по металевих парапетах 
• кріпиться до покрівлі за допомогою 4-х дахових шурупів

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм по покрівлі  
з бляхи, бітумної черепиці або по металевих парапетах 
• збільшена висота кріплення дроту над покрівлею
• кріпиться до покрівлі за допомогою 4-х дахових шурупів

• арт. Н-063 - кріплення шляхом затискання дроту
• арт. Н-064 - болтове кріплення дроту

артикул Н-061
код 1306 012 1306 018 1306 014
матеріал основи OC LA CU
матеріал тримача PL PL PL
висота A1/ A2 40 / 26 mm
розмір ВхС 60 x 60 mm
отвір Е [4x] ø 5 mm

артикул Н-062
код 1306 022 1306 028 1306 024
матеріал основи OC LA CU
матеріал тримача NI NI NI
висота A1/ A2 42 / 25 mm
розмір ВхС 60 x 60 mm
отвір Е [4x] ø 5 mm

артикул Н-063 Н-064
код 1306 032 1306 038 1306 034 1306 042 1306 048 1306 044
матеріал OC LA CU OC LA CU
висота A1/ A2 120 / 90 mm 120 / 95 mm
розмір ВхС 60 x 60 mm 60 x 60 mm
отвір Е [4x] ø 5 mm [4x] ø 5 mm
болтове кріплення - [2x] М6х15
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Н-071..72    Тримач дроту під черепицю з пластиком
 

Н-073..74    Тримач дроту під черепицю з Niro
 

Н-075..78    Тримач дроту під черепицю L-120
 

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм 
по покрівлі з черепиці 
• монтується під черепицю
• матеріал тримача - температуростійкий пластик 

• призначений для прокладання дроту ø 8 мм  
по покрівлі з черепиці 
• монтується під черепицю
• матеріал тримача - нержавіюча сталь 

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм  
по покрівлі з черепиці 
• монтується під черепицю
• збільшена висота кріплення дроту над дахом

• арт. Н-075..76 - кріплення шляхом затискання дроту
• арт. Н-077..78 - болтове кріплення дроту

артикул Н-073 Н-074
код 1307 032 1307 038 1307 034 1307 042 1307 048 1307 044
матеріал OC LA CU OC LA CU
висота A1/ A2 50 / 36 mm 50 / 36 mm
розмір LхВ 330 х 30 mm 400 х 30 mm
отвір Е ø  5 mm ø  5 mm

артикул Н-071 Н-072
код 1307 012 1307 018 1307 014 1307 022 1307 028 1307 024
матеріал OC LA CU OC LA CU
висота A1/ A2 50 / 36 mm 50 / 36 mm
розмір LхВ 330 х 30 mm 400 х 30 mm
отвір Е ø  5 mm ø  5 mm

артикул Н-075 Н-076 Н-077 Н-078
код 1307 052 1307 058 1307 054 1307 062 1307 068 1307 064 1307 072 1307 078 1307 074 1307 082 1307 088 1307 084
матеріал OC LA CU OC LA CU OC LA CU OC LA CU
висота A1/ A2 130 / 100 mm 130 / 100 mm 130 / 100 mm 130 / 100 mm
розмір LхВ 330 х 30 mm 400 х 30 mm 330 х 30 mm 400 х 30 mm
болт. кріплення - - [2x] М6х15 [2x] М6х15
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Н-081    Тримач дроту кутовий з пластиком
 

Н-082    Тримач дроту кутовий з Niro
 

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм  
по металевій покрівлі або парапетах
• тримач можна повернути на 90о відносно основи
• надійне кріплення з опорою для кращої стійкості при  
прокладанні горизонтальних ліній на дахах з ухилом
• кріпити за допомогою 2-х шурупів (арт. К-901)

• призначений для прокладання дроту ø 8 мм по  
металевій покрівлі або парапетах
• надійне кріплення з опорою для кращої стійкості при  
прокладанні горизонтальних ліній на дахах з ухилом
• тримач можна повернути на 90о відносно основи
• кріпити за допомогою 2-х шурупів (арт. К-901)

артикул Н-081
код 1308 012 1308 018 1308 014
матеріал основи OC LA CU
матеріал тримача PL PL PL
висота A1/ A2 50 / 36 mm
розмір LхВ 110 х 23 mm
отвір Е ø  5 mm

артикул Н-082
код 1308 022 1308 028 1308 024
матеріал основи OC LA CU
матеріал тримача NI NI NI
висота A1/ A2 50 / 36 mm
розмір LхВ 110 х 23 mm
отвір Е ø  5 mm

Н-083..84    Тримач дроту кутовий L-120  

артикул Н-083 Н-084
код 1308 032 1308 038 1308 034 1308 042 1308 048 1308 044
матеріал OC LA CU OC LA CU
висота A1/ A2 130 / 100 mm 130 / 100 mm
розмір LхВ 110 х 23 mm 110 х 23 mm
болтове кріплення - [2x] М6х15
отвір Е ø  5 mm ø  5 mm

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм  
по металевій покрівлі (профнастил, металочерепиця)
• надійне кріплення з опорою для кращої стійкості при 
прокладанні горизонтальних ліній на дахах з ухилом
• тримач можна повернути на 90о відносно основи
• кріпити за допомогою 2-х шурупів (арт. К-901)

• арт. Н-083 - кріплення шляхом затискання дроту
• арт. Н-084 - болтове кріплення дроту
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Н-301..302    Тримач дроту пластиковий для плоского даху  

Н-303..304    Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном  

артикул Н-301 Н-302
код 1330 019 1330 029
матеріал PL PL
розмір основи АхВ 128x160 mm 128x160 mm
висота С 50 mm 50 mm
для дроту ø 8 mm 8 mm
нижня кришка - 128x160 mm

артикул Н-303 Н-304
код 1330 039 1330 049
матеріал PL PL
розмір основи АхВ 128x160 mm 128x160 mm
висота С 50 mm 50 mm
для дроту ø 8 mm 8 mm
нижня кришка 128x160 mm -
вага 1,2 kg 1,2 kg

• призначений для прокладання дроту ø 8 мм по плоскому 
даху з руберойду, папи чи мембрани
•  тримач постачається пустим, під заповнення бетоном
• тримач рекомендовано приклеювати до покрівлі:  
а) для бітумної покрівлі використовувати клей арт. К-950  
(з розрахунку 80 гр для 1 тримача) 
б) для покрівлі з мембрани використовувати клей на  
поліпропілетановій основі

• арт. Н-301 - без нижньої кришки
• арт. Н-302 - з нижньою кришкою

• призначений для прокладання дроту ø 8 мм по плоскому 
даху з руберойду, папи чи мембрани
•  тримач постачається заповненим бетоном
• тримач рекомендовано приклеювати до покрівлі:  
а) для бітумної покрівлі використовувати клей арт. К-950  
(з розрахунку 80 гр для 1 тримача) 
б) для покрівлі з мембрани використовувати клей на  
поліпропілетановій основі

• арт. Н-303 - з нижньою кришкою 
• арт. Н-304 - без нижньої кришки
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Н-801..891    Хомут для труб з пластиковим тримачем дроту  

Н-802..892    Хомут для труб з тримачем дроту Niro 

артикул Н-801 Н-881 Н-891
код 1380 012 1380 018 1380 812 1380 818 1380 912 1380 918
матеріал хомута OC LA OC LA OC LA
матеріал тримача PL PL PL PL PL PL
для труби D ø 100 mm ø 80 mm ø 90 mm
ширина хомута В 25 mm 25 mm 25 mm
висота A1/ A2 40/ 26 mm 40/ 26 mm 40/ 26 mm

артикул Н-802 Н-882 Н-892
код 1380 022 1380 028 1380 822 1380 828 1380 922 1380 928
матеріал хомута OC LA OC LA OC LA
матеріал тримача NI NI NI NI NI NI
для труби D ø 100 mm ø 80 mm ø 90 mm
ширина хомута В 25 mm 25 mm 25 mm
висота A1/ A2 40/ 26 mm 40/ 26 mm 40/ 26 mm

• призначений для прокладання дроту ø 8..10 мм  
по водостічній трубі

• призначений для прокладання дроту ø 8 мм  
по водостічній трубі
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ГРУПА G - УЗЕМЛЕННЯ

G-16   Комплект стержневого уземлювача ø16 мм

G-160   Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів ø16 мм

• призначений для виконання вертикального вбив-
ного уземлення 
• комплект на базі оцинкованих різьбових стержнів 
з муфтовим з’єднанням
• готові комплекти довжиною 3..12 м; для збільшен-
ня довжини уземлювача використовувати додаткові 
стержні G-16/1 та з’єднувачі G-16/2

• стержні заглиблювати за допомогою кувалди  
(використовуючи забивний гвинт, який входить в 
комплект) або відбійного інструменту (з викорис-
танням насадки G-160, замовляється окремо)

в комплект уземлювача G-16 входить:
- стержень уземлення ø16 мм - Х шт (див. таблицю)

- муфта з’єднувальна - М шт (див. таблицю)

- наконечник для стержня - 1 шт
- злучник стержня з полосою С-044 - 1 шт
- забивний гвинт - 1 шт
- забивна муфта - 1 шт

модульні комплекти та додаткові елементи  
для виконання вертикального вбивного уземлення

артикул G-16/30 G-16/45 G-16/60 G-16/90 G-16/120
код 1016 302 1016 452 1016 602 1016 902 1016 122
матеріал стержня OC OC OC OC OC
довжина комплекту L 3 000 mm 4 500 mm 6 000 mm 9 000 mm 12 000 mm
довжина стержня А 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm
діаметр стержня D 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
к-сть стержнів Х 2 3 4 6 8
к-сть муфт М 1 2 3 5 7
вага комплекту 5,2 kg 7,6 kg 10 kg 14,8 kg 19,6 kg

артикул G-160
код 1016 002
довжина А / B 165 / 14 mm
діаметр D 13,5 mm

• призначена для заглиблення стержнів уземлення ø16 мм  
з допомогою відбійного інструменту 
• верхня частина насадки виконана по стандарту SDS-MAX  
• нижня частина поміщується у забивний гвинт комплекту 
уземлення G-16
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артикул G-16/1
код 1016 012
матеріал OC
довжина А1/ А2 1500 / 40 mm
діаметр D 16 mm
вага стержня 2,3 kg

артикул G-16/2 G-16/3 G-16/4 G-16/5
код 1016 021 1016 032 1016 042 1016 052
матеріал ST OC OC OC
довжина А 70 mm 40 mm 55 mm 50 mm
діаметр D1/ D2 22 / 16 mm 22 / 16 mm 24 / 16 mm 27 / 16 mm
тип муфта з’єднувальна наконечник забивний гвинт забивна муфта

G-16/1   Cтержень уземлення ø16 мм L-1500

G-16/2   Муфта з’єднувальна для стержня ø16 мм

G-16/3   Наконечник для стержня ø16 мм

G-16/4   Забивний гвинт для стержня ø16 мм

G-16/5   Ударна муфта для стержня ø16 мм

• стержень уземлення різьбовий ø16 мм довжиною 1,5 м для комплекту 
уземлення G-16
• виконаний зі сталі оцинкованої гальванічно, покритої захисним лаком 

• різьбова муфта-з’єднувач для стержнів уземлення G-16/1
• виконана зі сталі оцинкованої методом дифузії (70 мкм) 

• різьбовий наконечник, призначений для проход-
ження грунту стержнів уземлення G-16/1

• призначений для заглиблення стержнів уземлення 
G-16/1 за допомогою кувалди або відбійного інстру-
менту (використовувати насадку G-160)

• призначена для з’єднання стержня уземлення 
G-16/1 із забивним гвинтом G-16/3

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ УЗЕМЛЮВАЧА G-16
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G-20   Комплект стержневого уземлювача ø20 мм

• призначений для виконання вертикального 
вбивного уземлення 
• комплект на базі безмуфтових стержнів зі ста-
лі гарячого цинкування, які з’єднуються мето-
дом запресування 
• стандартні комплекти довжиною 3,  4.5 та  6 м

• стержні заглиблювати за допомогою кувалди 
(з використанням насадки арт. G-20/5, замов-
ляється окремо) або відбійного інструменту (з 
використанням насадки арт. G-20/8, замовля-
ється окремо)

в комплект уземлювача G-20 входить:
- стержень уземлення ø20 мм - Х шт (див. таблицю)

- наконечник для стержня - 1 шт
- злучник стержня з полосою С-044 - 1 шт

артикул G-20/30 G-20/45 G-20/60
код 1020 301 1020 451 1020 601
матеріал стержня ST ST ST
довжина комплекту L 3 000 mm 4 500 mm 6 000 mm
довжина стержня А 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm
діаметр стержня D 20 mm 20 mm 20 mm
к-сть стержнів Х 2 3 4
вага комплекту 7,5 kg 11 kg 14,5 kg

C-044   Злучник для стержня D16-20 та дроту/полоси В40

• призначений для з’єднання полоси шириною до 40 мм 
або дроту ø 8..10 мм зі стержнем ø 16 мм (G-16/1) або  
ø 20 мм (G-20/1)

артикул С-044
код 1204 041
матеріал ST
розмір пластини АхВ 72 x 72 mm
товщина пластини С 3 mm
к-сть пластин 2
болт [4x] М8x30
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артикул G-20/1
код 1020 011
матеріал ST
довжина А1/ А2 1500 / 40 mm
діаметр D1/ D2 20 / 12 mm
вага стержня 3,65 kg

артикул G-20/2
код 1020 021
матеріал ST
довжина А 30 mm
діаметр D1/ D2 20 / 12 mm

артикул G-20/5
код 1020 052
довжина А 30 mm
діаметр D1/ D2 20 / 12 mm

G-20/1   Cтержень уземлення ø20 мм L-1500

G-20/2   Наконечник для стержня ø20 мм

G-20/5   Насадка ручного монтажу для стержня ø20 мм

• стержень уземлення безмуфтовий ø20 мм довжиною  
1,5 м для комплекту уземлення G-20
• виконаний зі сталі гарячого оцинкування (70 мкм)

• безрізьбовий наконечник для стержнів уземлення G-20/1
• виконаний зі сталі гарячого цинкування (70 мкм) 

• призначена для ручного заглиблення стержнів уземлення ø20 мм 
• виконана зі сталі підвищеної міцності

G-20/8   Ударна насадка SDS-MAX для уземлювачів ø20 мм

артикул G-20/8
код 1020 082
довжина А1 / A2 150 / 90 mm
діаметр D1 / D2 40 / 13 mm

• призначена для заглиблення стержнів уземлення ø20 мм  
з допомогою відбійного інструменту  
• верхня частина насадки виконана по стандарту SDS-MAX  
• нижня частина накладаєтсья на палець стержня комплек-
ту уземлення G-20

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ УЗЕМЛЮВАЧА G-20
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G-15   Комплект уземлювача ø16 мм з нержавіючої сталі

• призначений для виконання вертикального вбивного 
уземлення 
• комплект на базі різьбових стержнів, виконаних з 
нержавіючої сталі, з муфтовим з’єднанням
• дозволяє виконати надійне уземлення блискавкоза-
хисту або глибинне захисне уземлення (понад 30 м) 
для банків чи інших установ
• термін експлуатації > 50 років!

• готові комплекти довжиною 3..15 м; для збільшення 
довжини уземлювача використовувати стержні G-15/1 
та з’єднувачі G-15/2
• стержні заглиблювати за допомогою відбійного 
інструменту (потрібно використати насадку G-160, 
замовляється окремо)

в комплект уземлювача G-15 входить:
- NI стержень уземлення ø16 мм - Х шт (див. табл.)

- NI муфта з’єднувальна - М шт (див. таблицю)

- NI наконечник для стержня - 1 шт
- NI з’єднувач стержня з полосою С-041 - 1 шт
- забивний гвинт - 1 шт
- забивна муфта - 1 шт

артикул G-15/30 G-15/45 G-15/60 G-15/90 G-15/120 G-15/150
код 1015 303 1015 453 1015 603 1015 903 1015 123 1015 153
матеріал стержня NI NI NI NI NI NI
довжина комплекту L 3 000 mm 4 500 mm 6 000 mm 9 000 mm 12 000 mm 15 000 mm
довжина стержня А 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm 1 500 mm
діаметр стержня D 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
к-сть стержнів Х 2 3 4 6 8 10
к-сть муфт М 1 2 3 5 7 9
вага комплекту 5,9 kg 8,6 kg 11,4 kg 16,8 kg 22,1 kg 30 kg

артикул G-15/1 G-15/2
код 1015 013 1015 023
матеріал NI NI
довжина А1 1500 mm 70 mm
довжина А2 140 mm -
діаметр D1 16 mm 22 mm
діаметр D2 - 16 mm
вага 2,6 kg 0,06 kg
тип стержень з’єднувальна муфта

• додаткові комплектуючі, для збільшення довжини уземлювача G-15:
- G-15/1  стержень уземлення нержавіючий 1,5 м
- G-15/2  з’єднувальна муфта нержавіюча для стержня ø16 мм

ДОДАТКОВІ КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ УЗЕМЛЮВАЧА G-15
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G-112   Гідроізоляційна стрічка DENSO

G-115   Антикорозійна стрічка 50 mm

G-290   Шина вирівнювання потенціалів

H-035..39   Тримач полоси металевий

• призначена для додаткового захисту болтових з’єднань 
в землі від впливу корозії 
• виконана з тканини, насиченої антикорозійною пастою

• призначена для додаткового захисту болтових з’єднань 
в землі від впливу корозії 
• виконана з тканини, насиченої антикорозійною пастою

• призначена для вирівнювання потенціалів електричних з’єднань 
• використовується для уземлення побутових пристроїв та установок 

артикул G-112
код 1011 020
ширина А 100 mm
довжина L 10 m

артикул G-115
код 1011 050
ширина A 50 mm
довжина L 10 m

артикул H-035 H-039 H-036 H-037
код 1303 052 1303 092 1303 062 1303 064 1303 072 1303 074
матеріал OC OC OC CU OC CU
розмір А х D 50 x 20 mm 50 x 20 mm 50 x 20 mm 50 x 20 mm
розмір пластини BхC 72 х 20 mm 72 х 20 mm 60 х 20 mm 60 х 20 mm
для полоси 40х4 mm 40х4 mm 25..30х4 mm 25..30х4 mm
шпилька з дюбелем - М8х80 - М8х80

артикул G-290
код 1029 000
можливість під’єднання дроту [1х] 50 mm²
можливість під’єднання кабелю [7х] 16 mm²
можливість під’єднання полоси [1х] 25x4 mm

• призначений для прокладання полоси по 
стінах, металевих та інших конструкціях
• внутрішній отвір та різьба М8 
• арт. Н-037, Н-039 постачаються в комплекті 
зі шпилькою L-80 та дюбелем розпірним
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ГРУПА W - ПРОВІДНИКИ

W-08/ST   Дріт для блискавкозахисту оцинкований

W-08/AL   Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий

W-08/CU   Дріт для блискавкозахисту мідний

• призначений для влаштування доземних провідників, блискав-
коприймальної сітки та інших відводів у системі блискавкозахисту 
• дріт постачається у бухтах вагою по 25 або 50 кг 
• виконаний зі сталі гарячого цинкування, покриття цинком дроту  
не менше ніж 350 г/м  / 50 мкм² 
• виробник: CYNKMAL (Польща) 

• призначений для влаштування доземних провідників, блискав-
коприймальної сітки та інших відводів у системі блискавкозахисту 
• дріт продається по метрах 

• призначений для влаштування доземних провідників, блискав-
коприймальної сітки та інших відводів у системі блискавкозахисту 
• дріт продається по метрах 

дріт та полоса для використання  
у системі блискавкозахисту та уземлення

артикул W-08/ST W-10/ST
код 1108 001 1110 001
матеріал ST ST
діаметр D 8 mm 10 mm
1 м = 0,39 kg 0,62 kg
1 кг = 2,56 m 1,61 m
50 кг = 128 m 80,5 m

артикул W-08/AL W-10/AL
код 1108 006 1110 006
матеріал AL AL
діаметр D 8 mm 10 mm
1 м = 0,135 kg 0,21 kg
1 кг = 7,4 m 4,7 m

артикул W-08/CU W-06/CU
код 1108 004 1106 004
матеріал CU CU
діаметр D 8 mm 6 mm
1 м = 0,45 kg 0,25 kg
1 кг = 2,2 m 4 m
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W-25x4/ST   Полоса оцинкована для блискавкозахисту

W-25x4/NI   Полоса нержавіюча для блискавкозахисту

W-09/T   Трос оцинкований для блискавкозахисту

• призначена для використання у системі блискавкозахи-
сту та уземлення
• полоса постачається у бухтах вагою по 25 або 50 кг 
• виконана зі сталі гарячого цинкування, покриття цинком 
дроту не менше ніж 500 г/м  / 70 мкм² 
• виробник: CYNKMAL (Польща) 

• призначена для використання у системі блискав-
козахисту та уземлення
• дріт продається по метрах
• термін експлуатації: > 50 років

• призначений для влаштування доземних провідників чи  
тросових блискавкоприймачів у системі блискавкозахисту 
• продаєтсья по метрах
• виконаний з оцинкованої сталі, 19-жильний,  
відповідає ГОСТ 3063-80 

артикул W-25х4/ST W-30х4/ST W-40х4/ST
код 1125 041 1130 041 1140 041
матеріал ST ST ST
розмір АхВ 25х4 mm 30х4 mm 40х4 mm
1 м = 0,8 kg 0,92 kg 1,29 kg
1 кг = 1,25 m 1,08 m 0,78 m
50 кг = 62,5 m 54 m 39 m

артикул W-25х4/NI
код 1125 043
матеріал NI
розмір АхВ 25x4 mm
1 м = 0,8 kg
1 кг = 1,25 m

артикул W-09/T
код 1109 011
матеріал ОС
січ. жили 1,9 + [18x] 1,8 mm
діаметр D 9,1 mm
1 м = 0,42 kg
1 кг = 2,38 m
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ГРУПА K - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

K-203   Зажим UD-20 для труби 20/12

К-201   Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12 

• призначений для кріплення труби 20/12 арт. К-201 
до стін чи конструкцій 
• кріпиться до стін чи конструкцій шурупами або 
гвинтами

• призначена для прокладання дроту струмовідводу по 
стіні в штукатурці або під утеплювачем
• труба виконана з термостійкого пластику 
• для з’єднання відрізків труби між собою використовува-
ти з’єднувачі для труби арт. К-202 
• для кріплення труби до стіни використовувати зажими 
UD-20 арт. K-203 

додаткові комплектуючі для використання  
у системі блискавкозахисту та уземлення

артикул K-201 K-202
код 1420 019 1420 029
матеріал PL PL
довжина А 2000 mm 45 mm
діаметр D1/ D2 20 / 12 mm 22 / 20 mm
тип труба з’єднувач

артикул K-203
код 1420 032
матеріал ОС
розмір АхВ 60 х 12 mm
для труби діаметром D 20 mm
отвір Е [2x] ø 7 mm
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артикул K-220
код 1422 006
матеріал AL
довжина А 500 mm
діаметр D 8 mm

артикул K-391
код 1439 011
матеріал ST
довжина А1/ А2 1400 / 250 mm
розміри В1/ В2/ С 100 / 40 / 20 mm
отвір Е [4x] 7 mm

артикул K-221 K-222 K-223
код 1422 016 1422 026 1422 036
матеріал AL AL AL
довжина А 500 mm 500 mm 500 mm
діаметр D 8 mm 8 mm 8 mm
приєднання дріт-дріт полоса-полоса дріт-полоса
злучники [2x] С-011 [2x] С-032 С-011, С-032

K-220   Компенсатор

K-391   Захисний екран 1,4 м

K-221..23   Компенсаційний з’єднувач

• призначений для компенсації зміни довжини дроту 
або полоси блискавкозахисту внаслідок температурних 
коливань 
• використовується на прямих відрізках дроту або полоси 
блискавкозахисту довжиною більше 40 м 
• компенсатор виконаний з алюмінієвого дроту ø 8 мм

• призначений для захисту дроту або полоси струмовід-
воду від механічних пошкоджень 
• рекомендований запобігання механічного пошкодження 
провідника транспортом чи механізмами на виробни-
цтвах та складах 
• кріпиться до стін чи конструкцій шурупами або гвинтами

• призначений для компенсації зміни довжини дроту бли-
скавкозахисту внаслідок температурних коливань 
• використовується на прямих відрізках дроту або полоси 
блискавкозахисту довжиною більше 40 м 
• компенсатор виконаний з алюмінієвого дроту ø 8 мм
• в комплекті 2 злучники для приєднання дроту ø 8..10 
мм або полоси
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K-274..76   Натяжна труба 

• призначена для виконання доземних провідників мето-
дом натягування 
• можна використовувати для натягування дроту струмо-
відводу при висоті до 30 м

артикул K-271
код 1427 012
матеріал OC
розмір затискача АхВ 60 x 60 mm
довжина L1/ L2 175 / 75 mm
діаметр D 10 mm

артикул K-274 K-276
код 1427 041 1427 061
матеріал ST ST
довжина L1/ L2 400 / 380 mm 600 / 580 mm
діаметр D 27 mm 27 mm
отвір Е ø 11 mm ø 11 mm

K-271   Зажим натяжний

• призначений для виконання доземних провідників мето-
дом натягування 
• можна використовувати для натягування дроту струмо-
відводу при висоті до 30 м 
• надійне закріплення дроту злучником на 4 болти

• Злучник контрольний С-032 - 1 шт 
• Натяжна труба К-274 (або К-276) - 2 шт
• Зажим натяжний К-271 - 1 шт 
• Дріт оцинкований ø8 мм  W-08/ST

Схема виконання натяжного доземного провідника
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K-683   Ревізійний колодязь 

• використовується для влаштування контрольних  
з’єднань струмовідводів, що розміщені в землі
• колодязь можна використовувати для інших цілей, нп. 
для кабельних з’єднань чи труб

артикул K-683
код 1468 039
матеріал PL
розмір АхВ 300 x 300 mm
висота С 300 mm
колір чорний

артикул K-681 K-682
код 1468 019 1468 029
матеріал PL PL
розмір АхВ 140 х 140 mm 140 х 140 mm
висота С 60 mm 100 mm
колір білий білий

K-681..82   Коробка для фасадного контрольного з’єднання

• використовується для влаштування контрольних  
з’єднань струмовідводів, що проходять під фасадом

• Коробка для фасадного контрольного 
 з’єднання К-681 (або  К-682) - 1 шт 
• Злучник контрольний С-031 (або С-032) - 1 шт
• Труба монтажна для блискавкозахисту К-201 
• Дріт оцинкований ø8 мм  W-08/ST
• Полоса оцинкована 25х4 мм  W-25х4/ST

Схема влаштування контрольного з’єднання в коробці
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K артикул K-700 K-701 K-702 K-750 K-751 K-752 K-770 K-771 K-772
код 1470 100 1471 100 1472 100 1470 050 1471 050 1472 050 1470 070 1471 070 1472 070
довжина L, mm 1000 1000 1000 500 500 500 750 750 750
розмір А1, mm 890 890 890 390 390 390 640 640 640
розмір А2, mm 51 51 51 51 51 51 51 51 51
діаметр D1/ D2 35/ 30 mm 35/ 30 mm 35/ 30 mm 35/ 30 mm 35/ 30 mm 35/ 30 mm 35/ 30 mm 35/ 30 mm 35/ 30 mm
отвір Е1 M8 M16 M8 M8 M16 M8 M8 M16 M8
отвір Е2 M8 M16 M16 M8 M16 M16 M8 M16 M16
вага 0,65 kg 0,65 kg 0,65 kg 0,45 kg 0,45 kg 0,45 kg 0,55 kg 0,55 kg 0,55 kg

• призначений для прокладання струмовідводу по захищува-
ній конструкції з дотриманням безпечної ізоляційної відстані 
або для кріплення щогли 1-4м до конструкції з дотриманням 
безпечного ізоляційного відступу 

• з обох сторін отвір з різьбою М8 або М16 

• для кріплення стержня до дроту або конструкцій рекомен-
дуємо використовувати додаткові елементи К-801..875 

• матеріал виконання: діелектрична ізоляційна трубка та 
алюмінієві наконечники

кріплення до металевої конструкції
• Ізоляційний стержень  К-702 - 1 шт 
• Тримач ізоляційного стержня  К-801  - 1 шт
• Тримач дроту до стержня К-830 - 1 шт 
• Дріт оцинкований ø8 мм  W-08/ST

кріплення до щогли ø 32 mm
• Ізоляційний стержень  К-770 - 1 шт 
• Тримач стержня до труби  К-803  - 1 шт
• Тримач дроту до стержня К-818 - 1 шт 
• Дріт оцинкований ø8 мм  W-08/ST

кріплення до труби котельні
• Ізоляційний стержень  К-750 - 1 шт 
• Обойма універсальна до труби К-870  - 1 шт
• Тримач дроту до стержня К-830 - 1 шт 
• Дріт оцинкований ø8 мм  W-08/ST

Приклади комплектації ізольованого струмовідводу

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ блискавкозахист FS

ІЗОЛЬОВАНІ СТРУМОВІДВОДИ

K-700   Ізоляційний стержень
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артикул K-818
код 1480 189
матеріал тримача/ шпильки PL / OC
довжина A1/ A2 40 x 25 mm
ширина В 22 mm
приєднання до стержня М8

артикул K-830
код 1480 302
матеріал OC
довжина A1/ A2 40 x 25 mm
розмір ВхС 60 х 20 mm
приєднання до стержня М8

артикул K-838
код 1480 382
матеріал OC
довжина A1/ A2 40 x 25 mm
розмір ВхС 60 х 20 mm
приєднання до стержня М8

K-818   Тримач дроту пластиковий до ізоляційного стержня

K-830   Тримач дроту металевий до ізоляційного стержня

K-838   Тримач  стержня ø16 мм до ізоляційного стержня

• призначений для кріплення дроту струмовідводу  
ø 8..10 мм до ізоляційного стержня 
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М8

• призначений для кріплення дроту струмовідводу  
ø 8..10 мм до ізоляційного стержня 
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М8

• призначений для кріплення шпильки ø 12..16 мм  
до ізоляційного стержня 
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М8

Тримачі дроту до ізоляційного стержня
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артикул K-801
код 1480 012
матеріал OC
розмір пластини АхВ 60 x 60 mm
висота С 40 mm
отвір Е [4x] ø 9 mm
приєднання до стержня М8

артикул K-803 K-804
код 1480 032 1480 042
матеріал OC OC
для щогли діаметром D 32 mm 42 mm
приєднання до стержня М8 М8

артикул K-805
код 1480 052
матеріал OC
ширина А 40 mm
висота C1/ C2 30 / 30 mm
розмір F1/ F2 12 / 22 mm
приєднання до стержня М8

K-801   Тримач ізоляційного стержня

K-803..04   Тримач ізоляційного стержня до щогли

K-805   Тримач ізоляційного стержня фальцевий

• призначений для кріплення ізоляційного стержня до  
конструкцій або частин захищуваного обладнання 
• кріпиться до конструкції за допомогою болтів або гвинтів
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М16

• призначений для кріплення ізоляційного стержня до 
щогли або труби ø 32 чи ø 42 мм 
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М8

• призначений для кріплення ізоляційного стержня  
до конструкцій або частин захищуваного обладнання 
шляхом болтового зажимання
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М8

Тримачі для кріплення ізоляційного стержня
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артикул K-808 K-816
код 1480 082 1480 162
матеріал OC OC
довжина A 40 mm 80 mm
розмір В1/ В2 20 / 10 mm 40 / 20 mm
приєдн. до стержня М8 М16

артикул K-870 K-871 K-872 K-873
код 1480 703 1480 713 1480 723 1480 733
матеріал OC - NI OC - NI OC - NI OC - NI
розміри AхВ 60 x 24 mm 60 x 24 mm 60 x 24 mm 60 x 24 mm
для труби діам. D 100..300 mm 100..300 mm 300..500 mm 300..500 mm
шпилька F М8х25 М16х50 М8х25 М16х50
вага 0,20 kg 0,25 kg 0,20 kg 0,25 kg

артикул K-874 K-875
код 1480 743 1480 753
матеріал OC - NI OC - NI
розміри AхВ 120 x 24 mm 120 x 24 mm
для труби діам. D 100..300 mm 300..500 mm
шпилька F М16х50 М16х50
вага 0,40 kg 0,40 kg

K-808..16   З’єднувач прямий для ізоляційного стержня

K-870..73   Обойма універсальна до труби

K-874..75   Обойма універсальна подвійна до труби

• призначений для приєднання тримачів та інших еле-
ментів з різьбою М8 або М16 до ізоляційного стержня

• призначена для закріплення ізоляційного стержня  
або дроту струмовідводу до труб чи конструкцій 
• для закріплення обжати трубу за допомогою хомута  
та надійно зафіксувати болтом
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М8 або М16

• призначена для закріплення ізоляційного стержня  
або дроту струмовідводу до труб чи конструкцій 
• для закріплення обжати трубу за допомогою хомута  
та надійно зафіксувати болтом
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М16

Тримачі для кріплення ізоляційного стержня
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артикул K-308
код 1430 082
матеріал OC
розмір пластини АхВ 60 x 20 mm
отвір Е [2x] ø 5 mm

артикул K-901
код 1490 012 1490 016
матеріал OC LA
розмір шурупа АхВ 35 х 4,5 mm
діаметр підкладки D1/ D2 14 / 4,8 mm

артикул K-902
код 1490 022
матеріал OC
розмір шурупа АхB 40 х 4,2 mm
діаметр підкладки D1/ D2 14 / 4,8 mm

артикул K-316
код 1430 162
матеріал OC
розмір пластини АхВ 60 x 20 mm
отвір Е [2x] ø 5 mm

K-901    Шуруп даховий з 2-ма підкладками 

K-902    Шуруп даховий під викрутку з підкладкою 

K-316    Пластина-скоба тримача стержня D16 

• використовується для кріплення дроту ø 8..10 мм до стін 
та конструкцій, дозволяє закріпити дріт якомога ближче до 
стіни (наприклад, при прокладанні дроту під мінватою)
• кріпити за допомогою болтів або гвинтів

• призначений для кріплення тримачів до металевого даху 
або інших конструкцій 
• в комплект входять шуруп та 2 гумові підкладки до нього

• призначений для кріплення тримачів пластикових Н-016 
та Niro Н-020 до металевого даху або інших конструкцій 
• в комплект входять шуруп та гумова підкладка до нього

• використовується для кріплення стержня чи трубки  
ø 14..16 мм до стін та конструкцій
• кріпити за допомогою болтів або гвинтів

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ блискавкозахист FS

Додаткові комплектуючі та витратні матеріали

K-308    Пластина-скоба тримача дроту 



TDSB - FS -  51www.fs-lps.com 

ГРУПА K - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ блискавкозахист FS

ІН
Ш

І К
О

М
П

ЛЕ
КТ

УЮ
ЧІ

ГР
УП

А 
K

артикул K-910
код 1490 100 
об’єм 10 L
вага 9 kg

артикул K-950
код 1490 500 
вага 0,5 kg

K-921..27    Шпилька двогвинтова з дюбелем розпірним 

K-910    Клей бітумний для бетонних та пластикових тримачів 

K-950    Антикорозійна паста (технічний вазилін)

• призначена для кріплення тримачів пластикових  
Н-018 та металевих Н-030..038 до стін та конструкцій 
• в комплект входять шпилька та розпірний дюбель

• використовується для приклеювання тримачів пластико-
вих з бетоном Н-303 до покрівлі з рубероїду або папи
• витрата клею з розрахунку 80 г для одного тримача 
• постачається у відрах по 10 л (9 кг)

• призначена для захисту болтових з’єднань  
від впливу корозії 
• постачається у відерках масою 0,5 кг

артикул K-921 K-922 K-923 K-924 K-925 K-926 K-927
код 1490 212 1490 222 1490 232 1490 242 1490 252 1490 262 1490 272
матеріал OC OC OC OC OC OC OC
довжина шпильки A 80 mm 120 mm 150 mm 200 mm 220 mm 200 mm 220 mm
діаметр D 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm
різьба М М8x20 М8x50 М8x50 М8x50 М8x50 М10x50 М10x50
дюбель 12х60 12х60 12х860 12х80 12х80 14х80 14х80



52 - TDSB - FS www.fs-lps.com 

ГРУПА K - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ блискавкозахист FS
ІН

Ш
І К

О
М

П
ЛЕ

КТ
УЮ

ЧІ
ГР

УП
А 

K

артикул K-1000
код 1410 000
матеріал OC
для вирівнювання дроту ø 6...10 mm
для вирівнювання полоси 20..30х4 mm
вага 14 kg

артикул K-880
код 1480 802
матеріал OC
довжина А 400 mm
розмір В 60 mm
розмір С 10 mm
діаметр D 27 mm

K-880    Ручний інструмент для вирівнювання дроту

• використовується для вирівнювання дроту ø 6..10 мм  
та полоси шириною до 30 мм 
• дозволяє швидко та з невеликими зусиллями вирівнюва-
ти дріт та полосу, які постачаються в бухтах
• можливість регулювання дозволяє пристосувати пристрій 
для вирівнювання дроту потрібного діаметру

• використовується для ручного вирівнювання дроту струмо-
відводу або виконання поворотів та згинів дроту при монтажі 
блискавкозахисту
• в комплекті: 2 ручних інструменти для вирівнювання дроту

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ блискавкозахист FS

АКСЕСУАРИ

K-1000    Пристрій для вирівнювання дроту
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• Вертикальні блискавкоприймачі FS відповідають вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 щодо  
блискавкоприймачів. 

• За результатами розрахунків конструкції щогл, вузлів та опор, дані блискавкоприймачі придатні до нор-
мальної експлуатації та сприйняття розрахункових вітрових навантажень 0,55 кПа у вітрових зонах І, ІІ, ІІІ та 
IV  згідно ДБН В.1.2-2:2006 “Навантаження і впливи” протягом нормативного терміну експлуатації 30 років! 

ГРУПА M 
БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ

надійні вертикальні блискавкоприймачі
для використання у всіх вітрових зонах України
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Готові збірні комплекти блискавкоприймачів
арт назва матеріал тип кріплення сторінка

М-01 Блискавкоприймач для комину 1,5..4 м AL бокове ст. 58

М-02 Щогла блискавкоприймача 3..8 м NI без кріплення ст. 59

М-03 Блискавкоприймач з боковим кріпленням 3..6 м NI бокове ст. 60

М-04 Блискавкоприймач з бетонною основою 1,5..4 м AL для плоского 
даху ст. 61

М-05 Блискавкоприймач на тринозі 3..8 м NI для плоского 
даху ст. 62-63

М-05 Блискавкоприймач з бетонними основами 9..16 м NI для плоского 
даху ст. 64-65

М-06 Блискавкоприймач регулювальний 0,5..1 м AL для похилої 
покрівлі ст. 66

М-06 Блискавкоприймач з металевою основою 0,5..3 м AL до металу ст. 66-67

М-07 Блискавкоприймач з металевою основою 3..8м NI до металу ст. 68-69

М-08 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 1,5..4 м AL до труби ст. 70

М-09 Блискавкоприймач з кріпленням до труб 4..6 м NI до труби ст. 71

М-10 Блискавкоприймач коньковий 1..3 м AL на коньок ст. 72-73

М-12 Щогла з ізольованим струмовідводом 3..7 м NI без кріплення ст. 76-77

Комплекти щогл для активного блискавкоприймача
арт назва матеріал тип кріплення сторінка

М-02.2 Щогла активного блискавкоприймача 3-8 м NI без кріплення ст. 76

М-05.2 Щогла активного блискавкоприймача на тринозі 3-9 м NI для плоского 
даху ст. 77-78

М-07.2 Щогла активного блискавкоприймача з основою 3-8 м NI до металу ст. 79

Окремостоячі блискавкоприймачі з влаштуванням на фундамент
арт назва матеріал тип кріплення сторінка

М-20 Блискавкоприймач окремостоячий 9-20 м ST на фундамент ст. 80-83

М-20 Блискавкоприймач окремостоячий 21-30 м ST на фундамент ст. 84-85

Комплектуючі для блискавкоприймачів
назва сторінка

• Блискавкоприймачі різьбові 1,5..4 м, блискавкоприймачі трубчасті 1,5..3 м ст. 86-87

• Тримачі стержня блискавкоприймача D16 ст. 88-89

• Тримачі та з’єднувачі щогли блискавкоприймача, металеві основи ст. 90-91

• Триноги для щогли блискавкоприймача ст. 92

• Тримачі блискавкоприймача до труби ст. 93

• Тримачі щогли блискавкоприймача до конструкцій ст. 94

• Ізольовані тримачі блискавкоприймача D16 ст. 95
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Для блискавкоприймачів, що встановлюються на 
плоскій поверхні (арт. М-04, М-05, М-06, М-07, М-10, 
М-11, М-20), в таблиці справа вказані наступні па-
раметри зон захисту: значення захисного кута а та 
радіусу захищеної зони R при основі.

Щоб визначити параметри зон захисту для блискав-
коприймачів з боковим кріпленням (арт. М-01, М-03, 
М-08, М-09, М-12) потрібно приймати висоту бли-
скавкоприймача Н, що складається з висоти самого 
блискавкоприймача h1 та висоти його закріплення 
над захищуваною поверхнею h2.

Вертикальні блискавкоприймачі утворюють зону захисту, яка, відповідно до ДСТУ EN 62305-
3:2012 при розрахунку за методом захисного кута, має форму прямого кругового конуса, 
вершина якого А розташована на осі блискавкоприймача, з половинним кутом а, залежно 
від класу LPS та від висоти блискавкоприймача h1. 

Значення захисного кута а для потрібного LPS (рівня блискавкозахисту) при висоті блискав-
коприймача h  вибирають з рисунку Табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 (див. рисунок нижче).

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

ЗОНИ ЗАХИСТУ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІВ
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ЗОНИ ЗАХИСТУ ВЕРТИКАЛЬНИХ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІВ FS

Висота блискав-
коприймача Н Артикул тип кріплення матеріал стор.

Захисний кут а Охоронний промінь R, м

LPS I LPS II LPS III LPS IV LPS I LPS II LPS III LPS IV

1,0 м М-06/02 металева основа AL 66 70о 73о 76о 79о 2,7 3,3 4,0 5,1М-10/10 на коньок AL 72

1,5 м
М-04/15 бетонна основа AL 61

70о 73о 76о 79о 4,1 4,9 6,0 7,7М-06/15 металева основа AL 67
M-10/15 на коньок AL 72

2,0 м
М-04/20 бетонна основа AL 61

70о 73о 76о 79о 5,5 6,5 8,0 10,3М-06/20 металева основа AL 67
M-10/20 на коньок AL 72

2,5 м
М-04/25 бетонна основа AL 61

69о 72о 76о 78о 6,5 7,7 11,8 11,8М-06/25 металева основа AL 67
M-10/26 на коньок AL 73

3,0 м
М-04/30 бетонна основа AL 61

69о 71о 74о 76о 7,8 8,7 10,5 12,0М-06/30 металева основа AL 67
M-10/31 на коньок AL 73

3,5 м М-04/35 бетонна основа AL 61 65о 69о 73о 75о 7,5 9,1 11,4 13,1

4,0 м
М-04/40 бетонна основа AL 61

62о 68о 72о 74о 7,5 9,9 12,3 13,9М-05/40 тринога NI-AL 62
М-07/40 металева основа NI-AL 68

5,0 м М-05/50 тринога NI-AL 62 59о 65о 70о 72о 8,3 10,7 13,7 15,4М-07/50 металева основа NI-AL 68

6,0 м М-05/60 тринога NI-AL 62 56о 62о 68о 71 8,8 11,3 14,9 17,4М-07/60 металева основа NI-AL 68

7,0 м М-05/70 тринога NI 63 53о 60о 66о 69о 9,3 12,1 15,7 18,2М-07/70 металева основа NI 69

8,0 м М-05/80 тринога NI 63 50о 58о 64о 68о 9,5 12,8 16,4 19,8М-07/80 металева основа NI 69

9,0 м М-05/90 тринога NI 64 48о 56о 63о 66о 10,0 13,3 17,7 20,2М-20/09 фундамент ST 82

10 м М-05/100 тринога NI 64 45о 54о 61о 65о 10,0 13,8 18,0 21,4М-20/10 фундамент ST 82

11 м М-05/110 тринога NI 64 43о 52о 60о 64о 10,3 14,1 19,1 22,6М-20/11 фундамент ST 82

12 м М-05/120 тринога NI 65 41о 50о 59о 63о 10,4 14,3 20,0 23,6М-20/12 фундамент ST 82

13 м М-20/13 фундамент ST 83 39о 48о 58о 61о 10,5 14,4 20,8 23,5

14 м М-05/140 тринога NI 65 36о 46о 56о 60о 10,2 14,5 20,8 24,2М-20/14 фундамент ST 83

15 м М-20/15 фундамент ST 83 34о 45о 55о 59о 10,1 15,0 21,4 25,0

16 м М-05/160 тринога NI 65 31о 44о 53о 58о 9,6 15,5 21,2 25,6М-20/16 фундамент ST 84

17 м М-20/17 фундамент ST 84 29о 43о 52о 57о 9,4 15,9 21,8 26,2

18 м М-20/18 фундамент ST 84 27о 41о 50о 56о 9,2 15,6 21,5 26,7

19 м М-20/19 фундамент ST 84 25о 40о 49о 55о 8,9 15,9 21,9 27,1

20 м М-20/20 фундамент ST 84 23о 38о 48о 54о 8,5 15,6 22,2 27,5

22 м М-20/22 фундамент ST 86 - 35о 46о 52о - 15,4 22,8 28,2

24 м М-20/24 фундамент ST 86 - 32о 44о 50о - 15,0 23,2 28,6

26 м М-20/26 фундамент ST 86 - 30о 42о 48о - 15,0 23,4 28,9

28 м М-20/28 фундамент ST 86 - 26о 39о 46о - 13,7 22,7 29,0

30 м М-20/30 фундамент ST 86 - 24о 37о 45о - 13,4 22,6 30,0
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M-01/15..40      Блискавкоприймач для комину 1,5...4 м

• Призначений для захисту від ударів блискавки коминів, вент-
каналів чи інших елементів, які розміщені на дахах будівель

• Кріпиться за допомогою 2-х або 3-х кріплень з дюбелем роз-
пірним арт. М-016, які постачаються в комплекті

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-01/15 M-01/20 M-01/25 M-01/30 M-01/35 M-01/40
код 1501 156 1501 206 1501 256 1501 306 1501 356 1501 406
висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm
матеріал шпиля AL AL AL AL AL AL
висота h1 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
висота h2 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
діаметр 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm
стрижень М-315 М-320 М-325 М-330 М-135 М-140
кріплення [2х] М-016 [2х] М-016 [2х] М-016 [2х] М-016 [3х] М-016 [3х] М-016
відстань між кріпл. G 300..400 mm 300..400 mm 300..400 mm 300..400 mm 300..400 mm 300..400 mm
довжина кріплення L 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm 225 mm
вага 1,10 kg 1,35 kg 1,65 kg 1,90 kg 2,40 kg 2,70 kg

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- AL шпиль ø16 мм довжиною h1 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h2 - 1 шт
- ОС кріплення шпиля з дюбелем М-016 - 2..3 шт
- ОС злучник шпиля з дротом ø8..10 мм С-041 - 1 шт

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З БОКОВИМ КРІПЛЕННЯМ
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M-02/30..80      Щогла блискавкоприймача 3-8 м

• Призначена для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій, які розміщені на дахах 
будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колектори і т.д.)

• Кріпити за допомогою 2-х або 3-х тримачів щогли до стіни 
арт. М-060 або М-062 (замовляти окремо)

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів
• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-02/30 M-02/40 M-02/50 M-02/60 M-02/70 M-02/80
код 1502 303 1502 403 1502 503 1502 603 1502 703 1502 803
висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm 7000 mm 8000 mm
матеріал щогли NI - AL NI - AL NI - AL NI - AL NI - AL NI - AL
висота h1, ø42 - - - - 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø32 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm
висота h3, ø16 200 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm 1000 mm 1000 mm
висота h4, ø10 - - 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
діаметр 32/16 mm 32/16 mm 32/16/10 mm 32/16/10 mm 42/32/16/10 42/32/16/10
з’єднувач з дротом M-032 M-032 M-032 M-032 M-042 M-042
вага 3,85 kg 4,50 kg 4,70 kg 5,20 kg 10,7 kg 10,9 kg
кріплення* [2х] М-060 [2х] М-060 [2х] М-060 [2х] М-060 [2х] М-062 [3х] М-062

* Див. значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

5-6 m 7-8 m

* Кріплення для щогли в комплект не входять. Дивіться детальніше про М-060 та М-062 на стор. 91.

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø42 мм довжиною h1 - 0..1 шт
- NI щогла ø32 мм довжиною h2 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h3 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h4 - 0..1 шт
- NI злучник з дротом М-032 або М-042 - 1 шт

- комплект кріпильних елементів для  
з’єднання щогли -  1 шт

• З’єднання елементів щогли між собою: 
  h1-h2 - через втулку 42/32, h2-h3 - різьбове М16,  
  h3-h4 - різьбове М10

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З БОКОВИМ КРІПЛЕННЯМ
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M-03/30..60      Щогла блискавкоприймача з боковим кріпленням  3-6 м

• Призначена для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій, які розміщені на дахах 
будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колектори і т.д.)

• Кріпиться за допомогою 2-х тримачів щогли до стіни арт. 
М-060, які постачаються в комплекті

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-03/30 M-03/40 M-03/50 M-03/60
код 1503 303 1503 403 1503 503 1503 603
висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm
матеріал щогли NI - AL NI - AL NI - AL NI - AL
висота h1, ø32 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø16 200 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm
висота h3, ø10 - - 1000 mm 1000 mm
діаметр 32/16 mm 32/16 mm 32/16/10 mm 32/16/10 mm
з’єднувач з дротом M-032 M-032 M-032 M-032
відстань до стіни L 120 mm 120 mm 120 mm 120 mm
вага 11,25 kg 11,90 kg 12.10 kg 12.6 kg
кріплення [2х] М-060 [2х] М-060 [2х] М-060 [2х] М-060

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø32 мм довж. h1 з втулкою 32/М16 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h2 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h3 - 1 шт
- ST тримач щогли до стіни M-060 - 2 шт
- NI злучник щогли з дротом М-032 - 1 шт

• Тримачі М-060 надійно закріпити до стіни за допомогою 4-х анкерних гвинтів
• Детальнішу інформацію про тримачі М-060 дивіться на стор. 91

• З’єднання елементів щогли між собою: 
  h1-h2 - різьбове М16,  h2-h3 - різьбове М10

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З БОКОВИМ КРІПЛЕННЯМ
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M-04/15..40      Блискавкоприймач з бетонною основою 1,5-4 м

• Призначений для захисту від ударів блискавки обладнан-
ня та конструкцій, які розміщені на дахах будівель (венти-
лятори, вентканали, сонячні колектори і т.д.)

• Встановлюється на бетонну основу та не потребує додат-
кових натяжних елементів

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-04/15 M-04/20 M-04/25 M-04/30 M-04/35 M-04/40
код 1504 156 1504 206 1504 256 1504 306 1504 356 1504 406
висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm
матеріал шпиля AL AL AL AL AL AL
висота h1, ø16 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
діаметр шпиля 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm
діаметр основи 300 mm 400 mm 400 mm 400 mm 300/400 mm 300/400 mm
бетонна основа 15 kg 30 kg 30 kg 30 kg 30kg +15kg 30kg +15kg
вага 15,9 kg 31,1 kg 31,4 kg 31,7 kg 47,0 kg 47,3 kg

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- AL шпиль ø16 мм довжиною h1 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h2 - 1 шт
- ОС злучник шпиля з дротом ø8..10 мм С-041 - 1 шт
- бетонна основа блискавкоприймача 30 кг - 1 шт
- бетонна основа блискавкоприймача 15 кг - 0..1 шт
- підкладка для бетонної основи - 1 шт

• Бетонні основи для щогл висотою 3-4 м для ІІІ та ІV вітрової зони рекомендовано приклеювати до покрівлі
• Можливість влаштування шпиля під нахилом за допомогою регулювального з’єднувача М-091 (див. ст. 94)

• Щогли висотою 3,5 та 4 м постачаються з 2-ма бетонними 
основами (30 кг + 15 кг), які встановлюються одна на одну

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З БЕТОННИМИ ОСНОВАМИ
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M-05/30..60      Блискавкоприймач на тринозі  3-6 м

• Призначений для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій, які розміщені на дахах 
будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колектори і т.д.)

• Встановлюється на триногу з 3-ма бетонними основами та 
не потребує додаткових натяжних елементів

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-05/30 M-05/40 M-05/50 M-05/60
код 1505 303 1505 403 1505 503 1505 603
висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm
висота h1, ø32 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø16 200 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm
висота h3, ø10 - - 1000 mm 1000 mm
діаметр щогли 32/16 mm 32/16 mm 32/16/10 mm 32/16/10 mm
затискач для дроту М-032 М-032 М-032 М-032
радіус R1 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
висота триноги G 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm
установка AxB 1470х1620 mm 1470х1620 mm 1470х1620 mm 1470х1620 mm
бетонні основи [3x] 30 kg [3x] 30 kg [3x] 30 kg [3x] 30 kg
вага 103 kg 104 kg 105 kg 106 kg

• В комплекті блискавкоприймача - 3 бетонні основи, які виконані з морозостійкого міцного бетону. 
• Бетонні основи для щогл висотою 6-7 м для ІІІ та ІV вітрової зони рекомендовано приклеювати до покрівлі

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø32 мм довжиною h1 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h2 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h3 - 1 шт
- NI злучник з дротом М-032 - 1 шт
- ST металева тринога для щогли - 1 шт
-  бетонна основа з підкладкою 30 кг - 3 шт
- комплект кріпильних елементів для  

з’єднання щогли -  1 шт

* Див. значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З БЕТОННИМИ ОСНОВАМИ
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M-05/70..80      Блискавкоприймач на тринозі  7-8 м

• Призначений для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій, які розміщені на дахах 
будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колектори і т.д.)

• Встановлюється на триногу з 3..6 бетонними основами та 
не потребує додаткових натяжних елементів

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-05/70 M-05/80
код 1505 703 1505 803
висота H 7000 mm 8000 mm
висота h1, ø42 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø32 3000 mm 3000 mm
висота h3, ø16 1000 mm 1000 mm
висота h4, ø10 - 1000 mm
діаметр щогли 42/32/16/10 42/32/16/10
затискач для дроту М-042 М-042
радіус R1 700 mm 700 mm
висота триноги G 640 mm 640 mm
установка AxB 1470х1620 mm 1470х1620 mm
бетонні основи [3x] 30 kg [6x] 30 kg
вага 112 kg 210 kg

• В комплекті блискавкоприймача - 3..6 бетонних основ, які виконані з морозостійкого міцного бетону
• Бетонні основи для ІІІ та ІV вітрової зони рекомендовано приклеювати до покрівлі

• В комплекті блискавкоприймача 8 м - 6 бетонних основ, 
які встановлюються по 2 шт на кожну опору

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø42 мм довжиною h1 - 1 шт
- NI щогла ø32 мм довжиною h2 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h3 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h4 - 1 шт
- NI злучник з дротом М-042 - 1 шт
- ST металева тринога для щогли - 1 шт
-  бетонна основа з підкладкою 30 кг - 3/6 шт
- комплект кріпильних елементів для  

з’єднання щогли -  1 шт

* Див. значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З БЕТОННИМИ ОСНОВАМИ
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M-05/90..110      Блискавкоприймач на тринозі  9-11 м

артикул M-05/90 M-05/100 M-05/110
код 1505 903 1505 103 1505 113
висота H 9 000 mm 10 000 mm 11 000 mm
висота h1, ø42 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø32 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h3, ø27 1000 mm 2000 mm 2000 mm
висота h4, ø16 1000 mm 1000 mm 2000 mm
висота h5, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm
радіус R1 1400 mm 1400 mm 1400 mm
радіус R2 700 mm 700 mm 700 mm
установка (AxB) 2550х2830 mm 2550х2830 mm 2550х2830 mm
висота триноги G 640 mm 640 mm 640 mm
бетонні основи [6x] 30 kg [6x] 30 kg [9x] 30 kg
вага 220 kg 222 kg 315 kg

• В комплекті блискавкоприймача - 6..9 бетонних основ, які виконані з морозостійкого міцного бетону. 
• Бетонні основи для ІІІ та ІV вітрової зони рекомендовано приклеювати до покрівлі

• Призначений для захисту від ударів блискавки елементів даху 
будівлі або обладнання чи конструкцій, які розміщені на дахах 
будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колектори і т.д.)

• Збірний блискавкоприймач встановлюється на триногу з бе-
тонними основами, фіксується розтяжками та не потребує до-
даткових монтажних робіт

• Встановлення блискавкоприймача не спричинює пошкодження 
покрівлі

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА (І, ІІ, ІІІ 
та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 щодо 
блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø42 мм довжиною h1 - 1 шт
- NI щогла ø32 мм довжиною h2 - 1 шт
- NI щогла ø27 мм довжиною h3 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h4 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h5 - 1 шт
- NI злучник з дротом М-042 - 1 шт
- ST металева конструкція для щогли - 1 шт
-  бетонна основа з підкладкою 30 кг - 6..9 шт
- комплект кріпильних елементів для з’єднання 

щогли та встановлення розтяжок
-  1 шт

* Див. значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З БЕТОННИМИ ОСНОВАМИ
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M-05/120..160      Блискавкоприймач з бетонними основами 12-16 м

артикул M-05/120 M-05/140 M-05/160
код 1505 123 1505 143 1505 163
висота H 12 000 mm 14 000 mm 16 000 mm
висота h1, ø52 5000 mm 5000 mm 5000 mm
висота h2, ø42 3000 mm 4000 mm 5000 mm
висота h3, ø34 1000 mm 2000 mm 2000 mm
висота h4, ø27 1000 mm 1000 mm 2000 mm
висота h5, ø16 1000 mm 1000 mm 1000 mm
висота h6, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm
радіус R1 3000 mm 3000 mm 3000 mm
радіус R2 1500 mm 1500 mm 1500 mm
радіус R3 700 mm 700 mm 700 mm
установка (AxB) 4830х5420 mm 4830х5420 mm 4830х5420 mm
бетонні основи [9x] 30 kg [12x] 30 kg [15x] 30 kg
вага 330 kg 425 kg 520 kg

• Призначений для захисту від ударів блискавки даху будівлі або обладнання чи конструк-
цій, які розміщені на дахах будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колектори і т.д.)

• Збірний блискавкоприймач встановлюється на конструкцію з бетонними основами, фік-
сується на 2-х рівнях розтяжками та не потребує додаткових монтажних робіт

• Встановлення блискавкоприймача не спричинює пошкодження покрівлі

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА (І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно 
ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø52 мм довжиною h1 - 1 шт
- NI щогла ø42 мм довжиною h2 - 1 шт
- NI щогла ø34 мм довжиною h3 - 1 шт
- NI щогла ø27 мм довжиною h4 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h5 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h6 - 1 шт
- NI злучник з дротом М-042 - 1 шт
- ST металева конструкція для щогли - 1 шт
-  бетонна основа з підкладкою 30 кг - 9..15 шт
- комплект кріпильних елементів для з’єднання 

щогли та встановлення розтяжок
-  1 шт

• В комплекті блискавкоприймача - 9..15 бетонних основи, які виконані з морозостійкого міцного бетону 
• Довжина найдовшої частини щогли - 6000 mm 

* Див. значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З БЕТОННИМИ ОСНОВАМИ
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M-06/01..02      Блискавкоприймач з металевою підставкою 0,5-1 м

• Призначений для встановлення на парапетах, чи інших  
конструктивних елементах покрівлі

• Кріпити до парапету чи покрівлі 4-ма даховими шурупами

• Призначений для захисту вентканалів чи інших виступаю-
чих елементів на похилих покрівлях
• Можливість регулювання кута нахилу блискавкоприймача
• Кріпити до покрівлі 4-ма даховими шурупами

артикул M-06/01 M-06/02
код 1206 016 1206 026
висота Н 500 mm 1000 mm
діаметр шпиля 10 mm 10 mm
матеріал шпиля AL AL
розмір підставки AxB 60х60 mm 60х60 mm
відстань між отворами FxL 40х40 mm 40х40 mm

артикул M-06/03 M-06/04
код 1206 036 1206 046
висота H 500 mm 1000 mm
діаметр шпиля 10 mm 10 mm
матеріал шпиля AL AL
розмір підставки AxB 57х140 mm 57х140 mm
відстань між отворами FxL 35х116 mm 35х90 mm

M-06/03..04      Блискавкоприймач регулювальний 0,5-1 м

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- AL шпиль ø10 мм висотою 0,5 або 1 м - 1 шт
- ОС злучник шпиля з дротом С-021 - 1 шт
- ОС металева підставка для шпиля - 1 шт

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- AL шпиль ø10 мм висотою 0,5 або 1 м - 1 шт
- ОС злучник шпиля з дротом С-021 - 1 шт
- ОС металева регулювальна підставка - 1 шт

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З МЕТАЛЕВОЮ ОСНОВОЮ
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M-06/10..30      Блискавкоприймач з металевою основою 1,5-3 м

артикул M-06/10 M-06/15 M-06/20 M-06/25 M-06/30
код 1506 106 1506 156 1506 206 1506 256 1506 306
висота H 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
матеріал шпиля AL AL AL AL AL
матеріал основи OC OC OC OC OC
висота h1, ø16 1000 mm 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
висота h2, ø10 - 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
діаметр шпиля 16 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm
розмір основи AxB 100x250 mm 100x250 mm 200x250 mm 200x250 mm 200x250 mm
відстань між отворами FxL 57x205 mm 57x205 mm 157x205 mm 157x205 mm 157x205 mm
вага 3,6 kg 3,8 kg 4,0 kg 4,3 kg 4,6 kg

• Призначений для захисту від ударів блискавки обладнання 
та конструкцій, які розміщені на дахах будівель (вентилятори, 
вентканали, сонячні колектори і т.д.)
• Встановлюється на металеву основу та не потребує додатко-
вих натяжних елементів
• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006
• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів
• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- AL шпиль ø16 мм довжиною h1 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h2 - 1 шт
- ОС злучник шпиля з дротом ø8..10 мм С-041 - 1 шт
- ОС металева основа блискавкоприймача - 1 шт

• Металеву основу кріпити до конструкції 4-ма гвинтами М10 або анкерними болтами
• Можливість влаштування блискавкоприймача під нахилом за допомогою регулювального з’єднувача М-091 (див. ст. 94)

• З’єднання частин блискавкоприймача між собою:  
   основа-шпиль h1 - різьбове М16, h1-h2 - різьбове М10

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З МЕТАЛЕВОЮ ОСНОВОЮ
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M-07/30..60      Блискавкоприймач з металевою основою 3-6 м

артикул M-07/30 M-07/40 M-07/50 M-07/60
код 1507 303 1507 403 1507 503 1507 603
висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm
матеріал щогли NI - AL NI - AL NI - AL NI - AL
висота h1, ø32 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø16 200 mm 1000 mm 1000 mm 3000 mm
висота h3, ø10 - - 1000 mm 1000 mm
діаметр 32/16 mm 32/16 mm 32/16/10 mm 32/16/10 mm
висота основи G 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
розмір основи AxB 200x250 mm 200x250 mm 200x250 mm 200x250 mm
відстань між отворами FxL 150x200 mm 150x200 mm m 150x200 mm 150x200 mm
затискач для дроту M-032 M-032 M-032 M-032
закріплення 4х М10 4х М10 4х М10 4х М10
вага 14,7 kg 14,9 kg 15,0 kg 16,0 kg

• Призначений для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій, які розміщені на дахах 
будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колектори і т.д.)

• Встановлюється на металеву основу та не потребує додат-
кових натяжних елементів

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

* Див. значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

• Металеву основу надійно закріпити до конструкції  
за допомогою 4-х гвинтів М10 або анкерних болтів

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø32 мм довжиною h1 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h2 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h3 - 0..1 шт
- NI злучник з дротом М-032 - 1 шт
- ST металева основа для щогли - 1 шт
- комплект кріпильних елементів для  

з’єднання щогли
- 1 шт

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З МЕТАЛЕВОЮ ОСНОВОЮ
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M-07/70..80      Блискавкоприймач з металевою основою 7-8 м

артикул M-07/70 M-07/80
код 1507 703 1507 803
висота H 7000 mm 8000 mm
матеріал щогли NI - AL NI - AL
висота h1, ø42 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø32 2000 mm 3000 mm
висота h3, ø16 1000 mm 1000 mm
висота h4, ø10 1000 mm 1000 mm
діаметр 42/32/16 mm 42/32/16 mm
висота основи G 900 mm 900 mm
розмір основи AxB 200x250 mm 200x250 mm
відстань між отворами FxL 150x200 mm 150x200 mm
затискач для дроту M-042 M-042
закріплення 4х М10 4х М10
вага 22 kg 23 kg

• Призначений для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій, які розміщені на дахах 
будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колектори і т.д.)

• Встановлюється на металеву основу та не потребує додат-
кових натяжних елементів

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

* Див. значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

• Металеву основу надійно закріпити до конструкції  
за допомогою 4-х гвинтів М10 або анкерних болтів

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø42 мм довжиною h1 - 1 шт
- NI щогла ø32 мм довжиною h2 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h3 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h4 - 1 шт
- NI злучник з дротом М-042 - 1 шт
- ST металева основа для щогли - 1 шт
- комплект кріпильних елементів для  

з’єднання щогли
-  1 шт

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З МЕТАЛЕВОЮ ОСНОВОЮ
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M-08/15..40      Блискавкоприймач з кріпленням до труб 1,5-4 м

артикул M-08/15 M-08/20 M-08/25 M-08/30 M-08/35 M-08/40
код 1508 156 1508 206 1508 256 1508 306 1508 356 1508 406
висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm
висота h1, ø16 500 mm 100 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
діаметр шпиля 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm
тримач [2x] М-070 [2x] М-070 [2x] М-070 [2x] М-070 [2x] М-070 [2x] М-070
відстань між кріпл. G 300..400 mm 300..400 mm 400..500 mm 400..500 mm 500..700 mm 500..700 mm
діаметр труби D 100..300 mm 100..300 mm 100..300 mm 100..300 mm 100..300 mm 100..300 mm
довжина хомута L 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
вага 1,50 kg 1,75 kg 2,05 kg 2,30 kg 2,70 kg 3,10 kg

При необхідності кріплення блискавкоприймача до труби діаметром 300..500 мм,  
вказуйте наступні артикули та коди блискавкоприймачів:

артикул M-08/16 M-08/21 M-08/26 M-08/31 M-08/36 M-08/41
код 1508 166 1508 216 1508 266 1508 316 1508 366 1508 416
висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm
тримач [2x] М-071 [2x] М-071 [2x] М-071 [2x] М-071 [2x] М-071 [2x] М-071

• Призначений для захисту від ударів блискавки димових 
труб, вентканалів та іншого обладнання і конструкцій, які 
розміщені на дахах будівель

• Встановлюється на трубах та конструкціях і кріпиться з до-
помогою 2-х хомутів до труб ø100..300 мм або ø300..500 мм

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- AL шпиль ø16 мм довжиною h1 - 1 шт
- AL шпиль ø10 мм довжиною h2 - 1 шт
- ОС злучник шпиля з дротом ø8..10 мм С-041 - 1 шт
- NI тримач шпиля ø16 до труби універсальний - 2 шт

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З КРІПЛЕННЯМ ДО ТРУБ



TDSB - FS -  71www.fs-lps.com 

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

БЛ
И
С
КА

ВК
О
П
РИ

Й
М
АЧ

І
ГР

УП
А 

М

M-09/40..60      Блискавкоприймач з кріпленням до труб 4-6 м

артикул M-09/40 M-09/50 M-09/60
код 1509 403 1509 503 1509 603
висота H 4000 mm 5000 mm 6000 mm
висота h1, ø32 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø16 1000 mm 1000 mm 2000 mm
висота h3, ø10 - 1000 mm 1000 mm
діаметр шпиля 32/16 mm 32/16/10 mm 32/16/10 mm
тримач [2x] М-076 [2x] М-076 [2x] М-076
відстань між кріпл. G 400..600 mm 500..700 mm 500..700 mm
діаметр труби D 100..300 mm 100..300 mm 100..300 mm
довжина хомута L 1000 mm 1000 mm 1000 mm
вага 6,20 kg 6,40 kg 6,90 kg

При необхідності кріплення блискавкоприймача до труби діаметром 300..500 мм,  
вказуйте наступні артикули та коди блискавкоприймачів:

артикул M-09/41 M-09/51 M-09/61
код 1509 413 1509 513 1509 613
висота H 4000 mm 5000 mm 6000 mm
тримач [2x] М-073 [2x] М-073 [2x] М-073

• Призначений для захисту від ударів блискавки димових 
труб, вентканалів та іншого обладнання і конструкцій, які 
розміщені на дахах будівель

• Встановлюється на трубах та конструкціях і кріпиться з до-
помогою 2-х хомутів до труб ø100..300 мм або ø300..500 мм

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø32 мм довж. h1 з втулкою 32/М16 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h2 - 1 шт
- AL шпиль ø16 мм довжиною h3 - 1 шт
- NI злучник щогли з дротом ø8..10 мм М-032 - 1 шт
- NI тримач щогли ø32 до труби подвійний - 2 шт

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З КРІПЛЕННЯМ ДО ТРУБ
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M-10/10..11      Блискавкоприймач коньковий 1 м

• Призначений для захисту від ударів блискавки частин даху та облад-
нання на дахах будівель (вентканали, сонячні колектори і т.д.)

• Встановлюється на коньку даху та кріпиться за допомогою коньково-
го кріплення для блискавкоприймача

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a

• Комплектація блискавкоприймача:
- дюралюмінієвий шпиль ø10 мм довжиною 1 м;
- кріплення блискавкоприймача до конька;
- злучник арт. С-021 для приєднання дроту до блискавкоприймача

артикул M-10/10 M-10/11
код 1510 106 1510 108 1510 116 1510 118
матеріал шпиля AL AL AL AL
матеріал кріплення OC LA OC LA
висота H 1000 mm 1000 mm
діаметр шпиля 10 mm 10 mm
кріплення півкругле пряме

M-10/15..20      Блискавкоприймач коньковий 1,5..2 м

• Призначений для захисту від ударів блискавки частин даху 
та обладнання на дахах будівель (вентканали, сонячні ко-
лектори і т.д.)

• Встановлюється на коньку даху та кріпиться за допомогою 
конькового кріплення для блискавкоприймача

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a

• Комплектація блискавкоприймача:
- дюралюмінієвий шпиль ø10 мм довжиною 1,5..2 м;
- подвійне кріплення до конька з опорою;
- ззлучник арт. С-021 для приєднання дроту.

артикул M-10/15 M-10/16 M-10/20 M-10/21
код 1510 156 1510 158 1510 166 1510 168 1510 206 1510 208 1510 216 1510 218
матеріал шпиля AL AL AL AL AL AL AL AL
матеріал кріплення OC LA OC LA OC LA OC LA
висота H 1500 mm 1500 mm 2000 mm 2000 mm
діаметр шпиля 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm
розмір опори A/B/C 200/400/30 mm 200/400/30 mm 200/400/30 mm 200/400/30 mm
кріплення [2x] півкругле [2x] пряме [2x] півкругле [2x] пряме

КОНЬКОВІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
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M-10/26..31      Блискавкоприймач коньковий 2,5..3 м

• Призначений для захисту від ударів блискавки частин даху 
та обладнання на дахах будівель (вентканали, антени, сонячні  
колектори і т.д.)

• Встановлюється на коньку даху та кріпиться за допомогою 4-х 
конькових кріплень для блискавкоприймача

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a

• Комплектація блискавкоприймача:
- дюралюмінієвий шпиль ø16/10 мм довжиною 2,5..3 м;
- подвійне кріплення до конька з опорою;
- злучник арт. С-041 для приєднання дроту.

артикул M-10/26 M-10/31
код 1510 266 1510 268 1510 316 1510 318
матеріал шпиля AL AL AL AL
матеріал кріплення OC LA OC LA
висота H 2500 mm 3000 mm
висота h1, ø16 1500 mm 2000 mm
висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm
діаметр шпиля 16/10 mm 16/10 mm
розмір опори A/B/C 200/400/30 mm 200/400/30 mm
кріплення [4x] пряме [4x] пряме
довжина кріпл. F 300 mm 300 mm

• прямі кріплення до конька кріпляться з допомогою дахових шурупів  
або цвяхів

КОНЬКОВІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
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M-12/30..70      Щогла з ізольованим струмовідводом 3-7 м

• Призначена для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій, які не можна напряму 
приєднувати до струмовідводів, та для яких повинна бути за-
безпечена ізоляційна відстань до струмовідводу

• Ізольований від щогли струмовідвід створює безпечну ізо-
ляційну відстань між щоглою та струмовідводом

• Кріпити за допомогою тримачів щогли до стіни арт. 
М-060..062, триноги М-065..066, металевої основи М-054 або 
тримачів до труби М-074..77 (замовляти окремо)

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів
• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-12/30 M-12/40 M-12/50 M-12/60 M-12/70
код 1512 303 1512 403 1512 503 1512 603 1512 703
висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm 7000 mm
висота h1, ø42 - - 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø32 2000 mm 3000 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mm
висота ізол. стержня h3 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
висота наконечника h4 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm
ізол. стержень A [3x] 750 mm [4x] 750 mm [5x] 750 mm [6x] 750 mm [7x] 750 mm
відстань між ізол. B 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
вага 7,2 kg 9,0 kg 14,1 kg 16,1 kg 18,5 kg

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

* Кріплення для щогли в комплект не входять. Дивіться наступну сторінку з варіантами підбору кріплень для щогли

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø42 мм довж. h1 з втулкою 42/32 - 0..1 шт
- NI щогла ø32 мм довж. h2 з втулкою 32/М16 - 1 шт
- AL наконечник ø16 мм довжиною h4 - 1 шт
-   ізоляційний стержень М16/М16 довжиною h3 - 1 шт
-   ізоляційний стержень М16/М8 довжиною A - 3..7 шт
- ОС тримач дроту до ізол.стержня К-830 - 3..7 шт
- ОС тримач ізол.стержня до щогли - 3..7 шт
- ОС злучник наконечника з дротом С-041 - 1 шт
- ОС злучник струмовідводу з дротом С-033 - 1 шт
- комплект кріпильних елементів для  

з’єднання щогли
-  1 шт

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З ІЗОЛЬОВАНИМ СТРУМОВІДВОДОМ
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Кріплення щогли М-12  
до стіни чи конструкції

Встановлення щогли М-12  
на металеву конструкцію

Влаштування щогли М-12  
на плоскій покрівлі

Кріплення щогли М-12  
до труби

висота щогла кріплення
3 m M-12/30 [2x] M-060
4 m M-12/40 [2x] M-060
5 m M-12/50 [2x] M-062
6 m M-12/60 [2x] M-062
7 m M-12/70 [3x] M-062

висота щогла кріплення
3 m M-12/30 М-054
4 m M-12/40 М-054
5 m M-12/50 М-054
6 m M-12/60 М-054
7 m M-12/70 М-055

висота щогла тринога
3 m M-12/30 M-065
4 m M-12/40 M-065
5 m M-12/50 M-065
6 m M-12/60 M-065
7 m M-12/70 M-066

висота щогла кріплення
для труби ø 100...300 mm 

3 m M-12/30 [2x] M-074
4 m M-12/40 [2x] M-074
5 m M-12/50 [2x] M-075
6 m M-12/60 [3x] M-075

для труби ø 300...500 mm 
3 m M-12/30 [2x] M-076
4 m M-12/40 [2x] M-076
5 m M-12/50 [2x] M-077
6 m M-12/60 [3x] M-077

Приклади влаштування блискавкоприймача  
з ізольованим струмовідводом

M-060/062

M-060/062

M-065

M-054

M-074

•  Щоглу М-12 кріпити до стін чи   
    конструкцій за допомогою 2-х  
    або 3-х тримачів щогли до стіни  
       арт. М-060  або М-062  
          (детальніша інформація  
             про тримачі на стор. 91)

•   Щоглу М-12 кріпити до металевої 
    площадки чи конструкції за  допо- 
    могою металевої основи для  
    щогли арт. М-054 або М-055 
          (детальніша інформація про 
           металеву основу на стор. 90

•   Щоглу М-12 кріпити до металевої 
    труби за  допомогою тримачів    
     щогли до труби універсальних  
     подвійних арт. М-074..077  
          (детальніша інформація про 
           тримачі до труби на стор. 93

•  Щоглу М-12 закріпити на плоскій  
     покрівлі за допомогою триноги    
     для щогли з бетонними основа- 
     ми арт. М-065 або М-066  
 (детальніша інформація  
                про триногу на стор. 92)

Приклади підбору кріплень 
 для влаштування щогли

Приклади підбору кріплень 
 для влаштування щогли

Приклади підбору кріплень 
 для влаштування щогли

Приклади підбору кріплень 
 для влаштування щогли

M-074
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M-02/32..82      Щогла активного блискавкоприймача 3-8 м

артикул M-02/32 M-02/42 M-02/52 M-02/62 M-02/72 M-02/82
код 1502 323 1502 423 1502 523 1502 623 1502 723 1502 823
висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm 7000 mm 8000 mm
матеріал щогли NI NI NI NІ NI NI
висота h1, ø42 - 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø32..34 3000 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h3, ø25 - - - - 1000 mm 2000 mm
діаметр щогли 32 mm 42/32 mm 42/32 mm 42/32 mm 42/34/27 mm 42/34/27 mm
з’єднувач з дротом M-032 M-042 M-042 M-042 M-042 M-042
вага 3,9 kg 8,0 kg 9,0 kg 10,4 kg 11,0 kg 11,4 kg
кріплення* [2х] М-060 [2х] М-062 [2х] М-062 [2х] М-062 [3х] М-062 [3х] М-062

• Призначена для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій на дахах будівель

• Дозволяє закріпити активний блискавкоприймач (E.S.E) 
типу Gromostar

• Кріпити за допомогою 2-х або 3-х тримачів щогли до стіни 
арт. М-060 або М-062 (замовляти окремо)

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА (І, 
ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів
• Кріплення активного блискавкоприймача Gromostar до  
щогли - різьбове М16

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø42,4 мм довж. h1 з втулкою - 0..1 шт
- NI щогла ø32 або ø27 мм довж.h2 з втулкою - 1 шт
- NI щогла ø27 мм довж. h3 з втулкою - 0..1 шт
- AL наконечник ø16 мм довжиною 200 мм - 1 шт
- NI злучник щогли з дротом М-032 або М-042 - 1 шт
- кріпильні елементи для з’єднання щогли - 1 кп.

* Кріплення для щогли в комплект не входять. Дивіться детальніше про М-060 та М-062 на стор. 91.

         підходить для влаштування  
    активного блискавкоприймача 
GROMOSTAR!

ЩОГЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АКТИВНОГО БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА
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         підходить для влаштування  
    активного блискавкоприймача 
GROMOSTAR!

M-05/32..62      Щогла активного блискавкоприймача на тринозі  3-6 м

артикул M-05/32 M-05/42 M-05/52 M-05/62
код 1505 323 1505 423 1505 523 1505 623
висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm
висота h1, ø42 - 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø32 3000 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mm
діаметр щогли 32 mm 42/32 mm 42/32 mm 42/32 mm
затискач для дроту М-32 М-42 М-42 М-42
радіус R1 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm
висота триноги G 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm
установка (KxL) 1470х1620 mm 1470х1620 mm 1470х1620 mm 1470х1620 mm
бетонні основи [3x] 30 kg [3x] 30 kg [3x] 30 kg [3x] 30 kg
вага 104 kg 108 kg 111 kg 112 kg

• Призначена для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій на дахах будівель

• Дозволяє закріпити активний блискавкоприймач (E.S.E) 
типу Gromostar

• Встановлюється на триногу з 3-ма бетонними основами та 
не потребує додаткових натяжних елементів

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Кріплення активного блискавкоприймача Gromostar до 
 щогли - різьбове М16

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø42,4 мм довж. h1 з втулкою - 0..1 шт
- NI щогла ø32 мм довж. h2 з втулкою - 1 шт
- AL наконечник ø16 мм довжиною 200 мм - 1 шт
- NI злучник з дротом М-032 або М-042 - 1 шт
- ST металева тринога для щогли M-065 - 1 шт
- бетонна основа 30 кг з підкладкою - 3 шт
- кріпильні елементи для з’єднання щогли - 1 кп.

• В комплекті блискавкоприймача - 3 бетонні основи з морозостійкого міцного бетону 
• Бетонні основи для щогл висотою 6 м для ІІІ та ІV вітрової зони рекомендовано  
приклеювати до покрівлі

ЩОГЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АКТИВНОГО БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА
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M-05/72..92     Щогла активного блискавкоприймача на тринозі  7-9 м

артикул M-05/72 M-05/82 M-05/92
код 1505 723 1505 823 1505 923
висота H 7 000 mm 8 000 mm 9 000 mm
висота h1, ø42 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø34 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h3, ø27 1000 mm 2000 mm 3000 mm
діаметр 42/34/27 mm 42/34/27 mm 42/34/27 mm
затискач для дроту М-42 М-42 М-42
радіус R1/R2 1400/700 mm 1400/700 mm 1400/700 mm
установка (AxB) 2550х2830 mm 2550х2830 mm 2550х2830 mm
висота триноги G 640 mm 640 mm 640 mm
бетонні основи [6x] 30 kg [6x] 30 kg [6x] 30 kg
вага 218 kg 220 kg 222 kg

         підходить для влаштування  
    активного блискавкоприймача 
GROMOSTAR!

• Призначена для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій на дахах будівель

• Дозволяє закріпити активний блискавкоприймач (E.S.E) 
типу Gromostar

• Збірний блискавкоприймач встановлюється триногу з бе-
тонними основами та не потребує додаткових монтажних 
робіт. Встановлення блискавкоприймача не спричиняє по-
шкодження покрівлі

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Кріплення активного блискавкоприймача Gromostar до 
 щогли - різьбове М16

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø42,4 мм довжиною h1 - 1 шт
- NI щогла ø34 мм довжиною h2 з - 1 шт
- NI щогла ø27 мм довж. h3 з втулкою М16 - 1 шт
- AL наконечник ø16 мм довжиною 200 мм - 1 шт
- NI злучник з дротом М-042 - 1 шт
- ST металева тринога для щогли M-066 - 1 шт
- бетонна основа 30 кг з підкладкою - 6 шт
- кріпильні елементи для з’єднання щогли - 1 кп.

• В комплекті щогли - 6 бетонних основ з морозостійкого міцного бетону 
• Бетонні основи для ІІІ та ІV вітрової зони приклеювати до покрівлі
• Блискавкоприймач висотою 9 м фіксується розтяжками до триноги на рівні   
6 м  (елементи для влаштування розтяжок постачаються в комплекті щогли) 

ЩОГЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АКТИВНОГО БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА
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M-07/32..82      Щогла активного блискавкоприймача з основою 3-8 м

артикул M-07/32 M-07/42 M-07/52 M-07/62 M-07/72 M-07/82
код 1507 323 1507 423 1507 523 1507 623 1507 723 1507 823
висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm 7000 mm 8000 mm
висота h1, ø42 - 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h2, ø32..34 3000 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm
висота h3, ø27 - - - - 1000 mm 2000 mm
діаметр щогли 32 mm 42/32 mm 42/32 mm 42/32 mm 42/34/27 mm 42/34/27 mm
висота основи G 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm
розмір основи AxB 200x250 mm 200x250 mm 200x250 mm 200x250 mm 300x300 mm 300x300 mm
відст. між отв. FхL 155x205 mm 155x205 mm 155x205 mm 155x205 mm 125/125 mm 125/125 mm
закріплення 4x M10 4x M10 4x M10 4x M10 9x M10 9x M10
затискач до дроту M-032 M-042 M-042 M-042 M-042 M-042
вага 14,7 kg 18,8 kg 19,8 kg 21,2 kg 22,8 kg 24,2 kg

        3-6 m         7-8 m

• Металеву основу надійно закріпити до конструкції за допо-
могою 4-х (9-х) гвинтів М10 або анкерних болтів

         підходить для влаштування  
    активного блискавкоприймача 
GROMOSTAR!

• Призначена для захисту від ударів блискавки елементів 
даху або обладнання чи конструкцій на дахах будівель

• Дозволяє закріпити активний блискавкоприймач (E.S.E)  
типу Gromostar

• Збірний блискавкоприймач встановлюється металеву осно-
ву та закріплюється до металевої конструкції гвинтами або 
анкерними болтами

• Витримує максимальне вітрове навантаження 0,55 кПА  
(І, ІІ, ІІІ та ІV вітрова зона) згідно ДБН В. 1.2-2:2006

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів

• Кріплення активного блискавкоприймача Gromostar до  
щогли - різьбове М16

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:
- NI щогла ø42,4 мм довжиною h1 - 1 шт
- NI щогла ø34 мм довжиною h2 - 1 шт
- NI щогла ø27 мм довж. h3 з втулкою М16 - 1 шт
- AL наконечник ø16 мм довжиною 200 мм - 1 шт
- NI злучник з дротом М-042 - 1 шт
- ST металева основа розміром AxBxG - 1 шт
- кріпильні елементи для з’єднання щогли - 1 кп.

ЩОГЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ АКТИВНОГО БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА
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M-20/09..12      Блискавкоприймач окремостоячий 9-12 м

артикул M-20/09 M-20/10 M-20/11 M-20/12
код 1520 091 1520 101 1520 111 1520 121
висота H 9 000 mm 10 000 mm 11 000 mm 12 000 mm
висота h1 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
висота h2 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm
діам. D1/D2 155/65 mm 155/65 mm 155/65 mm 155/65 mm
розмір основи А 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm
відстань між отворами F 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm
закріплення 4хМ16 4хМ16 4хМ16 4хМ16
анкерна закладна* WF290 WF290 WF290 WF290
вага 101 kg 105 kg 109 kg 112 kg

• Призначений для захисту від ударів блискавки зовнішніх устано-
вок, конструкцій чи інших об’єктів, для яких необхідне використан-
ня ізольованої системи блискавкозахисту

• Збірний блискавкоприймач встановлюється на бетонний фунда-
мент з анкерними закладними та закріплюється гвинтами

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 щодо 
блискавкоприймачів

• Утворює велику захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація блискавкоприймача:

- телескопічна щогла довжиною h1 - 1 шт
- телескопічна щогла довжиною h2 - 1 шт
- комплект кріпильних елементів для 

з’єднання щогли
- 1 шт

• Довжина найдовшої частини щогли - 6000 mm
• З’єднання елементів щогли: h1-h2 - фланцеве
• Для виконання бетонного фундаменту використовувати закладні 
WF290 (замовляти окремо, див. стор. 83)
• Детальніша інформація про особливості встановлення блискав-
коприймача в інструкції з монтажу

• Матеріал виконання елементів блискавкоприймача: 
  ST - гарячецинкована сталь

• Анкерну закладну замовляти окремо. Дивіться стор. 83

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

ОКРЕМОСТОЯЧІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ  
З ВЛАШТУВАННЯМ НА БЕТОННИЙ ФУНДАМЕНТ

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS
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M-20/13..15      Блискавкоприймач окремостоячий 13-15 м

артикул M-20/13 M-20/14 M-20/15
код 1520 131 1520 141 1520 151
висота H 13 000 mm 14 000 mm 15 000 mm
висота h1 6000 mm 6000 mm 6000 mm
висота h2 6000 mm 6000 mm 6000 mm
висота h3 1000 mm 2000 mm 3000 mm
діам. D1/D2 175/113 mm 175/113 mm 175/113 mm
розмір основи А 290 mm 290 mm 290 mm
відстань між отворами F 210 mm 210 mm 210 mm
закріплення 4хМ16 4хМ16 4хМ16
анкерна закладна* WF290 WF290 WF290
вага 126 kg 130 kg 134 kg

• Призначений для захисту від ударів блискавки зовнішніх устано-
вок, конструкцій чи інших об’єктів, для яких необхідне використан-
ня ізольованої системи блискавкозахисту

• Збірний блискавкоприймач встановлюється на бетонний фунда-
мент з анкерними закладними та закріплюється гвинтами 

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 щодо 
блискавкоприймачів

• Утворює велику захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація блискавкоприймача:

- телескопічна щогла довжиною h1 - 1 шт
- телескопічна щогла довжиною h2 - 1 шт
- шпиль довжиною h3 - 1 шт
- комплект кріпильних елементів для 

з’єднання щогли
- 1 шт

• Довжина найдовшої частини щогли - 6000 mm
• З’єднання елементів щогли: h1-h2 - фланцеве, h2-h3 - через втулку
• Для встановлення блискавкоприймача на бетонну основу необхід-
не використання підйомних механізмів (крану)
• Для виконання бетонного фундаменту використовувати закладні 
WF290 (замовляти окремо, див. стор. 83)
• Детальніша інформація про особливості встановлення блискав-
коприймача в інструкції з монтажу

• Матеріал виконання елементів блискавкоприймача: 
  ST - гарячецинкована сталь

• Анкерну закладну замовляти окремо. Дивіться стор. 83

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

ОКРЕМОСТОЯЧІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
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M-20/16..20      Блискавкоприймач окремостоячий 16-20 м

артикул M-20/16 M-20/17 M-20/18 M-20/19 M-20/20
код 1520 161 1520 171 1520 181 1520 191 1520 201
висота H 16 000 mm 17 000 mm 18 000 mm 19 000 mm 20 000 mm
висота h1 9000 mm 9000 mm 9000 mm 9000 mm 9000 mm
висота h2 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
висота h3 1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm
діам. щогли D1/D2 300/113mm 300/113mm 300/113mm 300/113mm 300/113mm
діам. основи M1/M2 420/500mm 420/500mm 420/500mm 420/500mm 420/500mm
закріплення 8хМ24 8хМ24 8хМ24 8хМ24 8хМ24
анкерна закладна* WF420 WF420 WF420 WF420 WF420
вага 284 kg 293 kg 302 kg 311 kg 319 kg

• Призначений для захисту від ударів блискавки зовнішніх установок, 
конструкцій чи інших об’єктів, для яких необхідне використання ізо-
льованої системи блискавкозахисту
• Збірний блискавкоприймач встановлюється на бетонний фунда-
мент з анкерними закладними та закріплюється гвинтами
• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 щодо БП 
щодо блискавкоприймачів
• Утворює велику захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація блискавкоприймача:

- телескопічна щогла довжиною h1 - 1 шт
- телескопічна щогла довжиною h2 - 1 шт
- шпиль довжиною h3 - 1 шт
- комплект кріпильних елементів для 

з’єднання щогли
- 1 шт

• Довжина найдовшої частини щогли - 9000 mm
• З’єднання елементів щогли: h1-h2-h3 - фланцеве
• Для встановлення блискавкоприймача на бетонну основу необхідне 
використання підйомних механізмів (крану)
• Для виконання бетонного фундаменту використовувати закладні 
WF420 (замовляти окремо, див. стор. 83)
• Детальніша інформація про особливості встановлення блискав-
коприймача в інструкції з монтажу

• Матеріал виконання елементів блискавкоприймача: 
  ST - гарячецинкована сталь

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

• Анкерну закладну замовляти окремо. Дивіться стор. 83

ОКРЕМОСТОЯЧІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
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артикул WF290
код 1521 290
розмір плити А 290 mm
відстань між отворами F 210 mm
різьба шпильки øS М16
к-сть шпильок n 4
довжина шпильки L 1200 mm
довжина L1 450 mm
вага комплекту 24 kg

артикул WF420
код 1521 420
вінець øМ1 420 mm
вінець øМ2 500 mm
різьба шпильки øS М24
к-сть шпильок n 8
довжина шпильки L 1905 mm
довжина L1 700 mm
вага комплекту 30 kg

Анкерна закладна для бетонного фундаменту блискавкоприймача 10-15 м

Анкерна закладна для бетонного фундаменту блискавкоприймача 16-20 м

• Анкерна закладна використовуються для виконання бетонного фунда-
менту для закріплення телескопічного блискавкоприймача 10-15 м

• Для влаштування фундаменту використовувати бетон класу В25

• Комплект cкладається з: 
  - плита розміром АхА - 1 шт
  - рамка розміром АхА - 1 шт
  - шпилька довжиною L з різьбою S - 4 шт
  - комплект з’єднувальних гайок
• Матеріал виконання елементів закладної - конструкційна сталь
• Детальніша інформація в інструкції з влаштування фундаменту

• Анкерна закладна використовуються для виконання бетонного  
фундаменту для закріплення телескопічного блискавкоприймача 16-20 м
• Для влаштування фундаменту використовувати бетон класу В25 
• Комплект cкладаєтсья з: 
  - вінець діаметром М - 2 шт
  - шпилька довжиною L з різьбою S - n шт
  - комплект з’єднувальних гайок
• Матеріал виконання елементів закладної - конструкційна сталь
• Детальніша інформація в інструкції з влаштування фундаменту

ОКРЕМОСТОЯЧІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
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M-20/22..30      Блискавкоприймач окремостоячий 22-30 м

артикул M-20/22 M-20/24 M-20/26 M-20/28 M-20/30
код 1520 221 1520 241 1520 261 1520 281 1520 301
висота H 22 000 mm 24 000 mm 26 000 mm 28 000 mm 30 000 mm
тип щогли М-160 М-200 М-200 М-220W М-240
висота h1 9500 mm 9500 mm 9500 mm 9500 mm 9500 mm
висота h2 7000 mm 9500 mm 9500 mm 9500 mm 9500 mm
висота h3 - 2000 mm 2000 mm 4000 mm 6000 mm
діам. D1/D2 380/94mm 470/94 mm 470/94 mm 470/180 mm 470/180 mm
висота h4 6000 mm 4000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm
к-сть частин 3 4 4 4 4
анкер. закладна* WF550 WF600 WF600 WF750 WF750
вага 630 kg 650 kg 660 kg 760 kg 910 kg

• Призначений для захисту від ударів блискавки зовнішніх установок, 
конструкцій чи інших об’єктів, для яких необхідне використання ізо-
льованої системи блискавкозахисту

• Збірний блискавкоприймач встановлюється на бетонний фундамент 
з анкерними закладними та закріплюється гвинтами 

• Відповідає вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 щодо бли-
скавкоприймачів

• Утворює велику захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація блискавкоприймача:

- телескопічна щогла довжиною h1 - 1 шт
- телескопічна щогла довжиною h2 - 1 шт
- телескопічна щогла довжиною h3 - 1 шт
- шпиль довжиною h4 - 1 шт
- комплект кріпильних елементів для 

з’єднання щогли
- 1 шт

• Щогли виготовляються під замовлення. Виробництво - Польща
• Довжина найдовшої частини щогли - 9500 mm
• З’єднання елементів щогли: h1-h2-h3 - запресування,  h3-h4 - фланцеве
• Для встановлення блискавкоприймача на бетонну основу необхідне ви-
користання підйомних механізмів (крану)
• Для виконання бетонного фундаменту використовувати закладні 
WF600 або WF550 (замовляти окремо, див. стор. 85)
• Детальніша інформація про особливості встановлення блискав-
коприймача в інструкції з монтажу

• Матеріал виконання елементів блискавкоприймача: 
  ST - гарячецинкована сталь

* Дивіться значення захисних кутів та радіусів на стор. 57

• Анкерну закладну замовляти окремо. Дивіться стор. 85

ОКРЕМОСТОЯЧІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
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артикул M-20/22 M-20/24 M-20/26 M-20/28 M-20/30
код 1520 221 1520 241 1520 261 1520 281 1520 301
висота H 22 000 mm 24 000 mm 26 000 mm 28 000 mm 30 000 mm
комплект закладних WF550 WF600 WF600 WF750 WF750
діаметр закладної D 550 mm 600 mm 600 mm 750 mm 750 mm
закріплення 8хМ24 12хМ30 12хМ30 12хМ30 12хМ30
розмір фундаменту AxBxL 1,6x1,6x1,8 m 1,7x1,7x2,0 m 1,7x1,7x2,0 m 1,7x1,7x2,0 m 2,0x2,0x2,0 m

артикул WF550 WF600 WF750
код 1521 550 1521 600 1521 750
вінець øМ 550 mm 600 mm 750 mm
різьба шпильки øS М24 М30 М30
к-сть шпильок n 8 12 12
довжина шпильки L 700 mm 800 mm 800 mm
довжина різьби L1 135 mm 150 mm 150 mm
вага комплекту 41 kg 80 kg 94 kg

Конструкція низу щогли 24-30 м Розміри бетонного фундаменту

Анкерна закладна для бетонного фундаменту блискавкоприймача 22-30 м

• Анкерна закладна використовуються для виконання бетонного фундаменту 
для закріплення телескопічного блискавкоприймача 22-30 м
• Для влаштування фундаменту використовувати бетон класу В25 
• Комплект cкладається з: 
  - вінець діаметром М - 2 шт
  - шпилька довжиною L з різьбою S - n шт
  - комплект з’єднувальних гайок
• Матеріал виконання елементів закладної - конструкційна сталь
• Детальніша інформація в інструкції з влаштування фундаменту

[12x] М30 

M

D1

ОКРЕМОСТОЯЧІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
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артикул M-115 M-120 M-125 M-130 M-135 M-140
код 1500 115 1500 120 1500 125 1500 130 1500 135 1500 140
висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm
матеріал AL AL AL AL AL AL
висота h1, ø16 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
діаметр 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm

Блискавкоприймач алюмінієвий збірний 16/10

Блискавкоприймач алюмінієвий збірний, складається з 2-х частин діаметром 10 мм та 16 мм, які скручуються між собою. 
Для кріплення дроту до блискавкоприймача використовувати злучник арт. С-041

артикул M-215 M-220 M-225 M-230 M-235 M-240
код 1500 215 1500 220 1500 225 1500 230 1500 235 1500 240
висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm
матеріал AL AL AL AL AL AL
висота h1, ø16 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
діаметр 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm
різьба МхА М16х40 mm М16х40 mm М16х40 mm М16х40 mm М16х40 mm М16х40 mm

Блискавкоприймач алюмінієвий збірний 16/10 з різьбою основи

Блискавкоприймач алюмінієвий збірний, складається з 2-х частин діаметром 10 мм та 16 мм, які скручуються між собою. 
Внизу - різьба М16

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІВ

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ АЛЮМІНІЄВІ РІЗЬБОВІ
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артикул M-415 M-420 M-425 M-430
код 1500 415 1500 420 1500 425 1500 430
висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
матеріал CU CU CU CU
висота h1, ø16 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

Блискавкоприймач збірний 16/10 мідний

Блискавкоприймач зюірний мідний, складається з 2-х частин: трубки ø 16 мм та стержня ø 10 мм, які скручуються між  
собою. Для кріплення дроту до блискавкоприймача використовувати затискач арт. С-041 NI.

артикул С-041
код 1204 012 1204 013
матеріал OC NI
розмір пластини АхВхС 60 x 60 x 2,5 mm
для кріплення ø08..10 mm + ø16 mm

Злучник для стержня D16 та дроту/полоси

Для приєднання дроту d 8..10 мм до блискавкоприймача 16/10 
мм. Детальніша інформація на стор. 18.

Блискавкоприймач трубчастий 16/10 алюмінієвий

Блискавкоприймач алюмінієвий трубчастий, складається з 2-х частин: трубки ø 16 мм та стержня ø 10 мм, які з’єднані 
між собою. Для кріплення дроту до блискавкоприймача використовувати злучник арт. С-041.

артикул M-315 M-320 M-325 M-330
код 1500 315 1500 320 1500 325 1500 330
висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm
матеріал AL AL AL AL
висота h1, ø16 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm
висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ ТРУБЧАСТІ

ЗЛУЧНИК ДЛЯ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА D16
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артикул M-016
код 1500 162 1500 164
матеріал OC CU
для кріплення стержня ø 14..16 mm ø 14..16 mm
розмір кріпл. АхВ 60х 20 mm 60х 20 mm
довжина L 225 mm 225 mm
дюбель 14x80 12х60

M-016  Тримач блискавкоприймача 16/10 з дюбелем та шпилькою

M-017  Тримач блискавкоприймача 16/10 до поручня

Тримач призначений для кріплення блискавкоприймача D16 мм 
до стін та конструкцій. Кріпиться за допомогою шпильки з дюбе-
лем розпірним.

артикул M-017
код 1500 172 1500 174
матеріал OC CU
для кріплення стержня ø 14..16 mm
кріплення до прутка ø 14..16 mm
відстань C 40 mm

Тримач призначений для кріплення блискавкоприймача ø16 мм 
до огорожі чи прутка ø12..16 мм. Складається з 2-х тримачів 
Н-038, з’єднаних між собою. Можливість повертання тримачів 
один відносно одного

артикул H-038
код 1303 082 1303 084
матеріал OC CU
для кріплення стержня ø 14..16 mm ø 14..16 mm
розмір АхВxD 60x20x20 mm 60x20x20 mm
внутр. різьба М10 М8

H-038  Тримач стержня D16 металевий

Тримач призначений для кріплення блискавкоприймача D16 мм.  
Детальніша інформація на стор. 28.

ТРИМАЧІ СТЕРЖНЯ D16
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ТРИМАЧІ СТЕРЖНЯ D16

артикул M-018
код 1500 182 1500 184
матеріал OC CU
для кріплення стержня ø 14..16 mm
розмір F1/ F2 12 / 22 mm
розмір C1/ C2 20 / 30 mm
затиск болтами [2х] М8х20

M-018   Тримач блискавкоприймача 16/10 фальцевий

Тримач призначений для кріплення блискавкоприймача ø16 мм 
до конструкцій зі швеллера або фальцевих елементів.

артикул M-019
код 1500 192
матеріал OC
для кріплення стержня ø 16 mm
розмір пластини AxB 60 х 60 mm
відстань C 20 mm
отвір Е ø 5 mm 

M-019   Тримач блискавкоприймача 16/10 з пластиною

Тримач призначений для кріплення стержня блискавкоприймача 
ø16 мм до металевих конструкцій за допомогою 4-х шурупів або 
заклепок.

артикул M-020 M-021
код 1500 202 1500 212
матеріал OC OC
для кріплення стержня ø 16 mm ø 16 mm
розмір кріпл. АхВ 60 х 20 mm 60 х 20 mm
відстань L 120 mm 170 mm
отвір Е ø 5 mm ø 5 mm 

M-020   Тримач блискавкоприймача 16/10 з пластиною подовжений

Тримач призначений для кріплення блискавкоприйма-
ча ø16 мм до металевих конструкцій  за допомогою 2-х 
гвинтів або анкерів. Довжина 100 або 200 мм для за-
безпечення більшої відстані від конструкції до блискав-
коприймача
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артикул M-032 M-042
код 1500 323 1500 423
матеріал NI NI
для кріплення øD 32 mm 42 mm
розмір А 140 mm 140 mm
розмір В 47 mm 47 mm

артикул M-052 M-053
код 1500 522 1500 523
матеріал OC OC
для кріплення øD 16 mm 16 mm
розмір основи AxB 100 x 250 mm 200 x 250 mm
відст.між отв. FxL 57 x 205 mm 157 x 205 mm
для висоти шпиля 1,5..2 m 2,5..4 m
закріплення [4x] M10 [4x] M10

артикул M-054 M-055
код 1500 541 1500 551
матеріал ST ST
для кріплення øD 32...48 mm 32...48 mm
розмір основи AxB 200 x 250 mm 300 x3 00 mm
відст.між отв. FxL 157 x 205 mm 125 x 125 mm
висота основи G 900 mm 900 mm
отвір Е [4x] ø10 mm [9x] ø10 mm
вага 11 kg 12 kg

• Призначений для приєднання дроту струмовідводу до  
щогли блискавкоприймача
   aрт. М-032 - для щогли ø32 мм  
      арт. М-042 - для щогли ø42 мм

• Призначена для закріплення алюмінієвого блискавкоприймача 
ø 16 мм (арт. М-215-240) до конструкцій чи металевих площадок 

• Призначена для закріплення щогли блискавкоприймача 
ø32..48 мм (арт. М-02) до конструкцій чи металевих площадок
• Щогла фіксуєтсья в металевій основі за допомогою гвинтів
• Металеву основу кріпити до конструкцій чи площадок за до-
помогою гвинтів М10 або анкерних болтів

M-032..42      Злучник щогли блискавкоприймача та дроту

M-052..53      Металева підставка для блискавкоприймача 16 мм

M-054..55      Металева основа щогли блискавкоприймача

ЗЛУЧНИК ЩОГЛИ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА

МЕТАЛЕВІ ОСНОВИ ДЛЯ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІВ

M-054 M-055
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артикул M-060 M-061
код 1500 602 1500 608 1500 612 1500 618
матеріал OC LA OC LA
для кріплення øD 25..32 mm 25..32 mm
відстань L 120 mm 300 mm
розмір пласт. АхВ 100 х 250 mm 100 х 250 mm
відст. між отв. FхG 57 х 205 mm 57 х 205 mm
вага 2,5 kg 3,3 kg

артикул M-062 M-063
код 1500 621 1500 628 1500 631 1500 638
матеріал ST LA ST LA
для кріплення øD 40..48 mm 40..48 mm
відстань L 120 mm 400 mm
розмір пласт. АхВ 200 х 250 mm 200 х 250 mm
відст. між отв. FхG 157 х 205 mm 157 х 205 mm
вага 3,7 kg 5 kg

• Тримач призначений для кріплення щогли блискавкоприймача 
ø25..32 мм до стін та конструкцій
• Кріпити за допомогою 4-х гвинтів М10 з дюбелем або 4-х ан-
керних болтів. Отвір Е: ø10 мм

M-060      Тримач для щогли блискавкоприймача ø32 мм

• Тримач призначений для кріплення щогли блискавкоприймача 
ø40..48 мм до стін та конструкцій.
• Кріпити за допомогою 4-х гвинтів М10 з дюбелем або 4-х ан-
керних болтів. Отвір Е: ø10 мм

M-062      Тримач для щогли блискавкоприймача ø42 мм

артикул M-050 M-051
код 1500 503 1500 513
матеріал NI NI
для кріплення øD 25..48 mm 25..48 mm
відстань L 250 mm 400 mm
розміри B1хB2 320 x 260 mm 380 x 320 mm
розміри AхH 580 x 250 mm 700 x 315 mm
розмір С1хС2 120 х 40 mm 120 х 40 mm
відст.між отв. FxK 25 x 50 mm 25 x 50 mm

• Тримач призначений для кріплення щогли блискав-
коприймача ø25..48 мм до стін та конструкцій
• Додаткова опора забезпечує високу стійкість конструкції
• Кріпити за допомогою 5-х анкерних гвинтів М10.  
  Отвір Е: ø10 мм

M-050      Тримач для щогли блискавкоприймача з опорою

ТРИМАЧІ ЩОГЛИ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА
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M-065      Тринога щогли блискавкоприймача

M-067      Тринога щогли блискавкоприймача велика

ТРИНОГИ ДЛЯ ЩОГЛИ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА

• Призначена для закріплення щогли блискавкоприймача ø32 та ø42 мм 
  або ізольованої щогли висотою до 7 м або на плоскій покрівлі
• щогла блискавкоприймача фіксується в тринозі за допомогою 6-ти болтів
• тринога постачається з 3..6 бетонними основами В30 (30 кг)
• конструкція триноги складається для зручного транспортування

• Призначена для закріплення щогли блискавкоприймача ø42 мм висотою 
9-10 м на плоскій покрівлі
• щогла блискавкоприймача фіксується в тринозі за допомогою 6-ти болтів
• тринога постачається з 6-ма бетонними основами В30 (30 кг)
• конструкція триноги складається для зручного транспортування

артикул M-065 M-066
код 1500 651 1500 661
матеріал триноги ST ST
для щогли ø 32..48 mm 32..48 mm
для щогли висотою 3..7 m 8 m
бетонні основи [3x] 30 kg [6x] 30 kg
радіус R1 700 mm 700 mm
установ. розміри АхB 1470x1620 mm 1470x1620 mm
висота G 640 mm 640 mm
вага з бет.основами 100 kg 190 kg

артикул M-067
код 1500 671
матеріал триноги ST
для щогли ø 32..48 mm
для щогли висотою 9..10 m
бетонні основи [6x] 30 kg
радіус R1 1400 mm
радіус R2 700 mm
установ. розміри АхB 2550 x 2830 mm
висота G 640 mm
вага з бет.основами 200 kg
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артикул M-070 M-071
код 1500 702 1500 712
матеріал OC - NI OC - NI
для кріплення ø 16 mm 16 mm
для труби D 100..300 mm 300..500 mm
розміри А/ B 60 / 24 mm 60 / 24 mm
відстань С 30 mm 30 mm

артикул M-072 M-073
код 1500 722 1500 732
матеріал OC - NI OC - NI
для кріплення ø 32 mm 32 mm
для труби D 100..300 mm 300..500 mm
розміри А/ B 100 / 24 mm 100 / 24 mm
відстань С 55 mm 55 mm

артикул M-074 M-075 M-076 M-077
код 1500 742 1500 752 1500 762 1500 772
матеріал OC - NI OC - NI OC - NI OC - NI
для кріплення ø 32 mm 42 mm 32 mm 42 mm
для труби D 100..300 mm 100..300 mm 300..500 mm 300..500 mm
розміри А/ B 120 / 24 mm 120 / 24 mm 120 / 24 mm 120 / 24 mm
відстань С 60 mm 60 mm 60 mm 60 mm

• Тримач призначений для кріплення блискавкоприймача ø16 мм 
(арт. М-115..345) до труб або конструкцій
• Для закріплення обжати трубу за допомогою хомута та 
надійно зафіксувати болтом

• Тримач призначений для кріплення щогли блискавкоприймача 
ø 32 мм (арт М-02/30..60) до труб або конструкцій
• Для закріплення обжати трубу за допомогою хомута та 
надійно зафіксувати болтом

M-070..71      Тримач стержня ø16 мм до труби універсальний

M-072..73      Тримач щогли ø32 мм до труби універсальний

M-074..77     Тримач для щогли ø32..42 мм до труби універсальний подвійний

ТРИМАЧІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА ДО ТРУБИ

• Тримач призначений для кріплення щогли ø 32 мм (арт 
М-02/30..60) або ø 42 мм (арт М-02/32..62) до труб або 
конструкцій
• Подвійний хомут для надійного закріплення щогли
• Для закріплення обжати трубу за допомогою хомута 
та надійно зафіксувати болтом
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артикул M-083 M-084
код 1500 832 1500 842
матеріал OC OC
для кріплення øD 25..32 mm 40..48 mm
відстань L 50 mm 50 mm
висота трубки А 100 mm 200 mm
різьба М М16 М16

артикул M-080 M-082
код 1500 802 1500 821
матеріал OC ST
діаметр D 38 mm 48 mm
відстань L 120 mm 120 mm
розмір пласт. АхВ 100 х 250 mm 200 х 250 mm
відст.між шпил. FхG 157 х 205 mm 157 х 205 mm
довжина Н до 300 mm до 300 mm
закріплення [4x] М10х400 [4x] М10х400
вага 3,5 kg 4,9 kg

• Тримач призначений для кріплення щогли блискавкоприймача 
ø25..32 мм або 40..48 мм до конструкцій з допомогою різьбового 
з’єднання М16

• Використовується для вирівнювання вертикального  
блискавкоприймача, що встановлений на покрівлі з ухилом

    М-091 - підходить для блискавкоприймачів арт. М-04, М-06  
   (з’єднувальна муфта в комплекті)
    М-092 - підходить до блискавкоприймачів на тринозі  
    арт. М-05/30...80 (в комплекті 3 з’єднувачі)

M-083..84      Тримач для щогли ø32..42 мм М16

• Призначений для кріплення щогли ø32 мм (арт. М-02/30..60) або 
ø42 мм (арт. М-02/70..80, М-02/42..62) до таврових чи двотавро-
вих балок або інших конструктивних елементів будівлі
• Тримач фіксується 4-ма шпильками М10х400 з гайками

M-080..82      Тримач щогли блискавкоприймача до конструкцій

артикул M-091 M-093
код 1500 912 1500 932
матеріал OC OC
довжина А 115 mm 115 mm
довжина В 80 mm 80 mm
з’єднання М16 М16
к-сть з’єднувачів 1 шт 3 шт

M-091..93      Злучник регулювальний М16

ТРИМАЧІ ЩОГЛИ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА
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артикул M-058 M-059
код 1500 582 1500 592
матеріал OC OC
для кріплення ø 16 mm 16 mm
розмір пласт. AxB 60 х 60 mm 60 х 60 mm
довжина стержня L 500 mm 750 mm
отвір Е ø 8 mm ø 8 mm
вага 0,50 kg 0,60 kg

артикул M-068 M-069
код 1500 682 1500 692
матеріал OC OC
для кріплення ø 16 mm 16 mm
діаметр D 33..37 mm 40..46 mm
довжина стержня L 500 mm 750 mm
вага 0,50 kg 0,60 kg

• Тримач призначений для кріплення блискавкоприймача ø16 мм 
до металевих конструкцій з дотриманням безпечної ізоляційної 
відстані. Кріпиться 4-ма шурупами або гвинтами

• Тримач призначений для кріплення блискавкоприймача ø16 мм 
(арт. М-115..345) до антен чи інших конструкцій з дотриманням 
безпечної ізоляційної відстані

• Тримач призначений для кріплення блискавкоприймача 
ø16 мм (арт. М-115..345) до труб або конструкцій з дотри-
манням безпечної ізоляційної відстані

M-058..59       Ізольований тримач блискавкоприймача 16/10 з пластиною

M-068..69       Ізольований тримач блискавкоприймача 16/10 до антени

M-078..89       Ізольований тримач блискавкоприймача 16/10 до труби

ІЗОЛЬОВАНІ ТРИМАЧІ СТЕРЖНЯ D16

артикул M-078 M-079 M-088 M-089
код 1500 782 1500 792 1500 882 1500 892
матеріал OC - NI OC - NI OC - NI OC - NI
для кріплення ø 16 mm 16 mm 16 mm 16 mm
для труби D 100..300 mm 100..300 mm 300..500 mm 300..500 mm
розміри АхB 120x24 mm 120x24 mm 120x24 mm 120x24 mm
довжина стержня L 500 mm 750 mm 500 mm 750 mm
вага 0,85 kg 0,95 kg 0,85 kg 0,95 kg
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З ЧОГО СКЛАДАЄТЬСЯ СИСТЕМА GROMOSTAR?

Система GROMOSTAR - це система блискавкозахисту, основну роль в якій відіграє актив-
ний блискавкоприймач GROMOSTAR, який закріплений в найвищій точці будівлі та який 
створює захисну зону з великим радіусом навколо будівлі!

Принцип дії цього блискавкоприймача заснований на генерації високовольтних імпульсів 
на кінці блискавкоприймача за допомогою вбудованого електронного пристрою. Це дозво-
ляє, випереджаючи формування «природного» лідера, формувати «штучний» лідер, який, 
швидко поширюючись, перехоплює блискавку на більшій відстані і відводить її в землю. 
Отже, збільшується область захисту.

1. Активного блискавкоприймача GROMOSTAR®

    який перехопить та прийме на себе удар блискавки, що  
    наближатиметься до будинку

2. Щогли FSТМ

    яка кріпиться до вентканалу чи стіни в найвищій  
    точці будинку, та на якій влаштовується активний  
    блискавкоприймач GROMOSTAR

3. Комплектуючих FSТМ

    для влаштування доземного провідника (дроту бли- 
    скавкозахисту, кріплень для прокладання дроту  
    по покрівлі та  стіні та затискачів) по якому  
    струм блискавки пройде до уземлення

4. Комплекту уземлення FSТМ

    який відведе струм блискавки в землю.  
    Складається з 3-х стержнів довжиною 3...6 м  
    та комплектуючих для них

5. Пристрою захисту від імпульсних  
    перенапруг SALTEK®

    який вирівнюватиме високу напругу,  
    спричинену ударом блискавки в будинок  
    або біля нього, до безпечного рівня, та зберігатиме  
    працездатність електрообладнання!

• GROMOSTAR - це активні блискавкоприймачі виробництва ORW-ELS (Польща), які добре зарекомендували себе на 
європейському ринку, та які являються найпопулярнішими блискавкоприймачами на ринку Польщі та Франції. 

• ТД “Системи Безпеки” - ексклюзивний дистриб’ютор активних блискавкоприймачів GROMOSTAR на території України!



98 - TDSB - FS www.fs-lps.com 

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ GROMOSTAR блискавкозахист FS
БЛ

И
С

КА
ВК

О
П

РИ
Й

М
АЧ

І E
.S

.E
.

G
R

O
M

O
ST

AR

Сертифікати на активні блискавкоприймачі Gromostar 

Актуальні сертифікати для завантаження завжди доступні на нашій сторінці

www.fs-lps.com/gromostar

Блискавкоприймачі E.S.E. Gromostar розроблені та випробувані відповідно до NFC 17-102, мають  
сертифікат якості та відповідності європейським нормам, а також сертифікат відповідності УкрСЕПРО
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Принцип дії активного блискавкоприймача Gromostar 

Конструкція активного блискавкоприймача Gromostar 

1 - Наконечник блискавкоприймача 

2 - Високовольтна система (котушка індуктивності) 

3 - Генератор імпульсної напруги та іскровий зазор 

4 - З’єднувальна муфта М16 

Наконечник блискавкоприймача і корпус є електродом, що збирає 
електричний заряд з електромагнітного поля грозової хмари (або 
спадного лідера), у наведеній схемі це конденсатор Са. Усередині 
корпусу знаходиться котушка з індуктивністю порядку декількох 
Генрі (в наведеній схемі це вузол індуктивно-резисторний L-R). З 
котушкою послідовно з'єднаний розрядник з певною ємністю Ср. 
Високовольтні резистори і конденсатори з'єднані за схемою Марк-
са. Заряд конденсаторів від зовнішнього поля відбувається через 
резистори, а розряд через розрядники, налаштовані на напругу 
близько 12-14 кВ. При розряді конденсаторів напруги складається 
і формується імпульс амплітудою понад 200 кВ.

Процес спрацювання системи активного блискавкозахисту скла-
дається з двох фаз. 

Друга фаза - переплив струму блискавки 

При досягненні напруги на конденсаторах 10-30 кВ відбувається пробій роз-
рядників і формування короткого імпульсу величиною понад 200 кВ. Поляр-
ність імпульсу протилежна полярності грозового фронту. Імпульс створює 
іонізований канал (зворотній розряд) для направлення блискавки в бли-
скавковідвід. Цей іонізований канал умовно збільшує діючу висоту блискав-
коприймача, що не залежить від полярності грозового розряду і багаторазово 
розширює зону його захисту. До величини напруги U < 20kV струм тече все-
редині блискавкоприймача. Якщо U> 20kV, настає пробій в іскровому зазорі; 
весь струм блискавки тече по зовнішній стороні корпусу блискавкоприймача. 
Внутрішній модуль являється повністю шунтуваним, а струм, що протікає че-
рез котушку, практично зникає. 

Перша фаза - формування нижнього лідера 

При наближенні грозового фронту напруженість поля біля поверхні землі зростає, що призводить до наведення на ви-
соковольтній котушці блискавкоприймача напруги Up = L di/dt і зарядці конденсатора Ср до максимального напруження 
Up (порядку 10-30 кВ). Розряд розрядника призводить до перепливу струму через катушку. На наконечнику головки 
індукується напруга, величина якої майже в два рази може перевищувати величину, що з'являється в разі застосування 
класичної системи блискавкозахисту. 
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артикул А-25
код 1600 253 1600 254
матеріал NI CU
часове випередження 25 µs 25 µs
висота Н 391 mm 391 mm
розмір А1/ А2 98 / 253 mm 98 / 253 mm
діаметр D 50,8 mm 63 mm
з'єднувальна різьба F M16x40 M16x40
вага 1,85 kg 1,90 kg

Рівень  
захисту

Радіус  
захисту

Радіус захисту при висоті встановлення блискавкоприймача
2 m 3 m 4 m 5 m 7 m 10 m 20 m

І R (m) 17 25 34 42 43 44 45

ІІ R (m) 20 29 40 50 50 52 55

ІІІ R (m) 23 34 46 57 58 63 65

ІV R (m) 26 39 52 65 66 69 75

А-25   Активний блискавкоприймач Gromostar 25

АКТИВНІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ E.S.E.

• Блискавкоприймач з неелектронною системою E.S.E.     
(раннього випуску стрімера) з часовим випередженням 25 µs 

• Призначений для захисту людей, будівель і споруд від ударів 
блискавки 

• Кріпиться до щогл арт. М-02/32..82, М-05/32..92, М-07/32..72 
через різьбове з’єднання М16 (див. параметри щогл на стор. 78-81)

• Відповідає вимогам NFC 17-102 та IEC 50164 

• Збереження цілісності і працездатності після удару блискавки 

• Гарантійний термін: 10 років   

• Утворює навколо себе захисну зону з радіусом захисту R 

Розрахунковий радіус захисту активним блискавкоприймачем при висоті встановлення  
блискавкоприймача Н над найвищою точкою будівлі та обраним рівнем захисту (РБЗ) 

* радіуси захисту розраховані відповідно до норм NFC 17-102 при різниці висоти Н між кінцем блискавкоприймача та 
найвищою точкою будівлі чи конструкції, яка захищається активним блискавкоприймачем
* для об'єктів, які вимагають захисту на рівні 99,9% або об'єктів, які становлять небезпеку для навколишнього середо-
вища, належить зменшити розрахунковий радіус захисту на 40%
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артикул А-35
код 1600 353 1600 354
матеріал NI CU
часове випередження 35 µs 35 µs
висота Н 391 mm 391 mm
розмір А1/ А2 98 / 253 mm 98 / 253 mm
діаметр D 50,8 mm 63 mm
з'єднувальна різьба F M16x40 M16x40
вага 1,90 kg 2,00 kg

Рівень  
захисту

Радіус  
захисту

Радіус захисту при висоті встановлення блискавкоприймача
2 m 3 m 4 m 5 m 7 m 10 m 20 m

І R (m) 23 30 36 49 50 51 52

ІІ R (m) 25 35 44 57 58 58 62

ІІІ R (m) 27 40 52 65 67 68 73

ІV R (m) 30 47 64 73 75 77 82

C-034   Злучник контрольний для дроту та полоси В40

А-35   Активний блискавкоприймач Gromostar 35

АКТИВНІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ E.S.E.

• Блискавкоприймач з неелектронною системою E.S.E.    
(раннього випуску стрімера) з часовим випередженням 35 µs 

• Призначений для захисту людей, будівель і споруд від ударів 
блискавки 

• Кріпиться до щогл арт. М-02/32..82, М-05/32..92, М-07/32..72 
через різьбове з’єднання М16 (див. параметри щогл на стор. 78-81)

• Відповідає вимогам NFC 17-102 та IEC 50164 

• Збереження цілісності і працездатності після удару блискавки 

• Гарантійний термін: 10 років   

• Утворює навколо себе захисну зону з радіусом захисту R 

Розрахунковий радіус захисту активним блискавкоприймачем при висоті встановлення  
блискавкоприймача Н над найвищою точкою будівлі та обраним рівнем захисту (РБЗ) 

* радіуси захисту розраховані відповідно до норм NFC 17-102 при різниці висоти Н між кінцем блискавкоприймача та 
найвищою точкою будівлі чи конструкції, яка захищається активним блискавкоприймачем
* для об'єктів, які вимагають захисту на рівні 99,9% або об'єктів, які становлять небезпеку для навколишнього середо-
вища, належить зменшити розрахунковий радіус захисту на 40%
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артикул А-45
код 1600 453 1600 454
матеріал NI CU
часове випередження 45 µs 45 µs
висота Н 424 mm 391 mm
розмір А1/ А2 98 / 286 mm 98 / 253 mm
діаметр D 50,8 mm 63 mm
з'єднувальна різьба F M16x40 M16x40
вага 1,95 kg 2,05 kg

Рівень  
захисту

Радіус  
захисту

Радіус захисту при висоті встановлення блискавкоприймача
2 m 3 m 4 m 5 m 7 m 10 m 20 m

І R (m) 26 39 51 63 63 64 65

ІІ R (m) 30 44 58 72 72 73 75

ІІІ R (m) 33 49 65 80 81 83 86

ІV R (m) 36 54 71 89 90 92 97

А-45   Активний блискавкоприймач Gromostar 45

АКТИВНІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ E.S.E.

• Блискавкоприймач з неелектронною системою E.S.E.     
(раннього випуску стрімера) з часовим випередженням 45 µs 

• Призначений для захисту людей, будівель і споруд від ударів 
блискавки 

• Кріпиться до щогл арт. М-02/32..82, М-05/32..92, М-07/32..72 
через різьбове з’єднання М16 (див. параметри щогл на стор. 78-81)

• Відповідає вимогам NFC 17-102 та IEC 50164 

• Збереження цілісності і працездатності після удару блискавки 

• Гарантійний термін: 10 років   

• Утворює навколо себе захисну зону з радіусом захисту R 

Розрахунковий радіус захисту активним блискавкоприймачем при висоті встановлення  
блискавкоприймача Н над найвищою точкою будівлі та обраним рівнем захисту (РБЗ) 

* радіуси захисту розраховані відповідно до норм NFC 17-102 при різниці висоти Н між кінцем блискавкоприймача та 
найвищою точкою будівлі чи конструкції, яка захищається активним блискавкоприймачем
* для об'єктів, які вимагають захисту на рівні 99,9% або об'єктів, які становлять небезпеку для навколишнього середо-
вища, належить зменшити розрахунковий радіус захисту на 40%.
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артикул А-60
код 1600 603 1600 604
матеріал NI CU
часове випередження 60 µs 60 µs
висота Н 474 mm 474 mm
розмір А1/ А2 148 / 286 mm 148 / 286 mm
діаметр D 50,8 mm 63 mm
з'єднувальна різьба F M16x40 M16x40
вага 2,00 kg 2,30 kg

Рівень  
захисту

Радіус  
захисту

Радіус захисту при висоті встановлення блискавкоприймача
2 m 3 m 4 m 5 m 7 m 10 m 20 m

І R (m) 31 47 63 79 79 97 80

ІІ R (m) 35 53 70 88 88 88 90

ІІІ R (m) 39 58 78 97 98 99 102

ІV R (m) 43 64 85 107 108 109 113

C-034   Злучник контрольний для дроту та полоси В40

А-60   Активний блискавкоприймач Gromostar 60

АКТИВНІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ E.S.E.

• Блискавкоприймач з неелектронною системою E.S.E.     
(раннього випуску стрімера) з часовим випередженням 60 µs 

• Призначений для захисту людей, будівель і споруд від ударів 
блискавки 

• Кріпиться до щогл арт. М-02/32..82, М-05/32..92, М-07/32..72 
через різьбове з’єднання М16 (див. параметри щогл на стор. 78-81)

• Відповідає вимогам NFC 17-102 та IEC 50164 

• Збереження цілісності і працездатності після удару блискавки 

• Гарантійний термін: 10 років   

• Утворює навколо себе захисну зону з радіусом захисту R 

Розрахунковий радіус захисту активним блискавкоприймачем при висоті встановлення  
блискавкоприймача Н над найвищою точкою будівлі та обраним рівнем захисту (РБЗ) 

* радіуси захисту розраховані відповідно до норм NFC 17-102 при різниці висоти Н між кінцем блискавкоприймача та 
найвищою точкою будівлі чи конструкції, яка захищається активним блискавкоприймачем
* для об'єктів, які вимагають захисту на рівні 99,9% або об'єктів, які становлять небезпеку для навколишнього середо-
вища, належить зменшити розрахунковий радіус захисту на 40%.
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артикул А-02
код 1600 020
I min / I max 1 kA / 100 kA
ступінь захисту ІР60
робоча температура -40 C.. +85 C
розміри 75x80x25 mm
вага 0,20 kg

артикул А-03
код 1600 030
I min / I max 0,4 kA / 150 kA
ступінь захисту ІР54
робоча температура -40 C.. +85 C
розміри 80x270x80 mm
вага 0,495 kg

А-02   Реєстратор ударів блискавки PLW-02.B

А-03   Реєстратор ударів блискавки PLW-03.А

РЕЄСТРАТОРИ УДАРІВ БЛИСКАВКИ

• Використовується для реєстрації всіх прямих ударів блискавки у зовнішню СБЗ
• Працює шляхом підрахунку електромагнітних імпульсів, що створюються струмом 
розряду блискавки, який проходить через зовнішню систему блискавкозахисту.  
Кабель і електрична схема записуючого пристрою електрично ізольовані один від 
одного шаром діелектрика, що забезпечує безпечну роботу
• Розряди записуються на вбудований 4-х розрядний електромеханічний лічильник 
• Реєстратор не вимагає живлення від батареї
• Матеріал виконання: пластик ABS чорного кольору 
• Гарантійний термін: 2 роки

• Використовується для реєстрації всіх прямих ударів блискавки у зовнішню СБЗ
• Працює шляхом підрахунку електромагнітних імпульсів, що створюються стру-
мом розряду блискавки, який проходить через зовнішню систему блискавкозахисту.  
Кабель і електрична схема записуючого пристрою електрично ізольовані один від 
одного шаром діелектрика, що забезпечує безпечну роботу
• Розряди записуються на вбудований електронний лічильник, пам’ять на 99 записів
• Реєструє кількість та величину струму імпульсів, дату і час кожного удару блискавки  
• Реєстратор живиться від батареї 3V - АА
• Матеріал виконання: пластик ABS синього кольору
• Робочий термін: 3 роки в нормальних умовах

• Принцип встановлення реєстратора: 

Реєстратор встановлюється на верхньому струмовідводі системи блискавко-
захисту біля щогли блискавкоприймача або на струмовідводі над контрольним 
з’єднанням, як правило, на висоті 1,5-2 метрів над землею.   
Установка являє собою прикручування реєстратора до струмовідводу з допо-
могою 2-х гайок з металевими шайбами. 
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Згідно з французьким стандартом NFC 17-102, дотримання нижченаведених принципів гарантує правильну і ефек-
тивну роботу системи блискавкозахисту Громостар. 

• кожен блискавкоприймач повинен мати хоча б одне відведення в землю; 

• щогли антен, які знаходяться на даху, необхідно з’єднати з провідником блискавкозахисту (з’єднання з допомогою 
іскрового розрядника); 

• опір кожного заземлювача повинен бути меншим ніж 10 Ω; 

• якщо висота будівлі перевищує 28 м, необхідно провести два струмовідводи із заземленням, кожен з яких на окре-
мому фасаді будинку; 

• якщо довжина горизонтального струмовідводу по даху будівлі перевищує довжину вертикального струмовідводу 
по стіні будівлі, необхідно провести два струмовідводи із заземленням, кожне з яких на окремому фасаді будинку; 

• всі елементи, що знаходяться на даху будівлі (антени, щогли, тощо) повинні знаходитись всередині простору, що 
захищається; 

• для захисту від стрибків напруги потрібне використання пристроїв захисту від імпульсних перенапруг (ПЗІП) 

Схема влаштування блискавкоприймача Gromostar 

Загальні правила проектування активної системи блискавкозахисту Gromostar 

Активний  
блискавкоприймач
Gromostar на щоглі

висотою Н

Блискавкоприймач
Gromostar

Вкрутити головку  
з різьбою М16  
у втулку щогли

Щогла 
(арт. М-02/32..82) 
з кріпленнями 
(арт. М-060..063)

Прикріпити тримачі 
щогли та приєднати 
дріт за допомогою 

з'єднувача

Реєстратор  
розрядів блискавки

Горизонтальний 
уземлювач

Вертикальний 
уземлювач 

(3х арт. G-16/60)

Доземний  
провідник

Детальнішу інформацію про блискавкоприймачі Gromostar дивіться на нашій сторінці

www.fs-lps.com/gromostar
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ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД СТРУМІВ БЛИСКАВКИ  
ТА ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ
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ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ

ЗАХИСТ ВІД СТРУМІВ БЛИСКАВКИ ТА ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ 
ДЛЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ

• Клас 1
ПЗІП встановлюється на межі зон LPZ 0 
- LPZ 1 (у головний розподільчий щит) та 
зменшує імпульс 10/350

• Клас 2
ПЗІП встановлюється на межі зон LPZ 1 
- LPZ 2 (у поверховий розподільчий щит) 
та зменшує імпульс 8/20

• Клас 3
ПЗІП встановлюється на межі зон LPZ 
2 - LPZ 3 (безпосередньо перед захищу-
ваним приладом - у підрозетник або на 
DIN-рейку) та зменшує імпульс 8/20 та 
перенапруги побутових приладів до без-
печного рівня

Для того, щоб захистити мережу та електронне 
обладнання від вторинних проявів блискавки, 
потрібно забезпечити захист по 3-х класах: 

• Пристрій захисту від імпульсних перенапруг SALTEK (Чехія) підключається до мережі паралельно і в пасивному стані 
ніяк не впливає на роботу іншого обладнання. При різкому зростанні напруги ПЗІП спрацьовує і вирівнює напругу до без-
печного рівня.

• ТД “Системи Безпеки” - регіональний дистриб’ютор ПЗІП SALTEK на території України!

TN-C: SLP-275 V/3
TN-C-S: SLP-275 V/3
TN-S: SLP-275 V/3+1

TN-C: FLP-12,5 V/3
TN-C-S: FLP-12,5 V/3
TN-S: FLP-12,5 V/3+1

DA-275 CZSDA-275 A

1
2

2
3

3
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Що таке ПЗІП?

Сертифікати на ПЗІП SALTEK

Що таке імпульсна перенапруга?

Імпульсна перенапруга - це короткочасне (не більше кількох тисячних секунди) збільшення напруги понад припустиме 
значення. Особливістю є дуже швидке збільшення напруги (8-10 мікросекунд). Напруга імпульсу може становити десят-
ки тисяч вольт. Знизити таку перенапругу до безпечного рівня можна тільки за допомогою ПЗІП.

Розрізняють два види імпульсних перенапруг:
• Комутаційна перенапруга, яка виникає при перехідних процесах в мере-
жі, наприклад при включенні і виключенні потужного електрообладнання з 
високою індуктивністю. Перенапруга такого типу особливо небезпечна для 
електронного обладнання, чутливих систем управління, комп’ютерів, їх про-
грамного забезпечення і т.д.

• Атмосферна перенапруга, яка включає наведені перенапруження (наве-
дення), що виникають при ударах блискавки в ЛЕП, землю, дерева і будь-які 
інші об’єкти на відстані до 2-х км або в результаті впливу електромагнітного 
поля розряду блискавки та перенапруження внаслідок прямого удару бли-
скавки в об’єкт, зовнішній блискавкозахист, ЛЕП поблизу об’єкта.

Небезпека імпульсної перенапруги 
Імпульсна перенапруга поступово або миттєво 
призводить до пробою ізоляції електрооблад-
нання. Відсутність захисту рівнозначно свідо-
мої згоди на матеріальні і фінансові втрати. 
Вихід з ладу електроприладів, інформаційних 
мереж безпосередньо впливає на безпеку і 
може завдати шкоди здоров’ю або навіть жит-
тю людини.

Відмінності імпульсів
• Імпульс 8/20 (8 мікросекунд – час наростання імпульсу, 20 мікросекунд – час напівспаду). Виникає при комутаційних 
перенапруженнях і при наводках від розряду блискавки. Особливість – напруга імпульсу може коливатися від декількох 
сотень вольт до декількох десятків тисяч.

• Імпульс 10/350 (10 мікросекунд – час наростання імпульсу, 350 мікросекунд – час напівспаду). Виникає при прямих 
ударах блискавки. Дуже сильний імпульс. Може зашкодити не тільки обладнанню, але самій мережі.

ПЗІП (Пристрій захисту від імпульсних перенапруг) підключається до мережі паралельно і в пасивному стані ніяк не впли-
ває на роботу іншого обладнання. При різкому зростанні напруги ПЗІП спрацьовує і вирівнює напругу до безпечного рівня.

ПЗІП класу 1 призначений для захисту від імпульсів 10/350
ПЗІП класу 2 призначений для захисту від імпульсів 8/20
ПЗІП класу 3 призначений для захисту кінцевого споживача (чутливого електрообладнання)

Пристрої захисту від імпульсних перенапруг виробництва компанії SALTEK (Чехія) 
сертифіковані в Україні, наявні декларація відповідності та сертифікат УкрСЕПРО

Актуальні сертифікати для завантаження завжди доступні на нашій сторінці

          www.fs-lps.com/saltek
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Принцип ступеневого зниження імпульсної перенапруги

Принцип ступеневого зменшення напруги, в якому використовується поділ на зони, полягає в поступовому зменшен-
ні рівня перенапруги до безпечного рівня, який не загрожуватиме чутливому і специфічному електрообладнанню.  
Щоб досягти безпечного значення імпульсної перенапруги, вся будівля ділиться на окремі зони LPZ. ПЗІП встановлю-
ються на межах зон LPZ.

Зони LPZ:

LPZ 0A - можливе пряме влучання блискавки, перенапруга 10/350
LPZ 0B - зона захиена від прямого влучання, перенапруга 10/350
LPZ 1 - можливі індуковані перенапруги 8/20
LPZ 2 - можливі індуковані перенапруги 8/20
LPZ 3 - можливі індуковані перенапруги 8/20
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артикул
FLP B+C  
MAXI V/1

FLP B+C  
MAXI V/1+1

FLP B+C  
MAXI V/3

FLP B+C  
MAXI V/3+1

L-N N-PE L-N N-PE

к-сть полюсів 1 1+NPE 3 3+NPE

клас 1+2 (В+С) 1+2 (В+С) 1+2 (В+С) 1+2 (В+С)

Un 230 V AC 230 V AC - 230 V AC 230 V AC -

Uс 260 V AC 260 V AC 255 V AC 260 V AC 260 V AC 255 V AC

In 30 kA 30 kA 50 kA 30 kA 30 kA 100 kA

Imax 60 kA 60 kA 100 kA 60 kA 60 kA 100 kA

I imp 25 kA 25 kA 50 kA 25 kA 25 kA 100 kA

Up 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV

час реакції 100 µs 100 µs 100 µs 100 µs 100 µs 100 µs

зап.захист 250 A gL/gG 250 A gL/gG - 250 A gL/gG 250 A gL/gG -

стійкість до КЗ 50 kArms 50 kArms - 50 kArms 50 kArms -

виконання ІР20 ІР20 ІР20 ІР20
діапазон.роб.  
температур -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC

габаритні  
розміри АхВхL 90х72х36 mm 90х72х72 mm 90х72х108 mm 90х72х144 mm

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

для мереж 
із системою 
заземлення

однофазних 
TN-C

однофазних 
TT

трифазних 
TN-C

трифазних 
TT

FLP-B+C MAXI    ПЗІП класу 1+2, Iimp=25 kA

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ КЛАС 1+2

• Комбінований грозовий розрядник 1 і 2 класів

• Встановлюється на межі зон LPZ 0 - LPZ 1 і вище

• Призначений для захисту розподільних мереж низької напруги і підключеного обладнання від імпульсних перенапруг 
при прямому і непрямому впливі блискавки. Особливо підходить для використання у вторинних розподільних шафах 
протяжних електромереж промислових будівель, в котеджах і адміністративних будівлях

• Візуальна індикація несправності

• Конструкція корпусу має парні контакти для зручності з'єднання при V-подібному підключенні

• Симетричний змінний модуль встановлюється як в основному, так і в повернутому на 180° положенні

• Виробник: SALTEK (Чехія)

Версії з к-стю полюсів 2, 2+NPE, 4, 4+NPE та схеми підключень ПЗІП SALTEK та дивіться на нашій сторінці

www.fs-lps.com/saltek
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артикул
FLP 12,5  

V/1
FLP 12,5  

V/1+1
FLP 12,5  

V/3
FLP 12,5  

V/3+1
L-N N-PE L-N N-PE

к-сть полюсів 1 1+NPE 3 3+NPE

клас 1+2 (В+С) 1+2 (В+С) 1+2 (В+С) 1+2 (В+С)

Un 230 V AC 230 V AC - 230 V AC 230 V AC -

Uс 275 V AC / 350 V DC 275 V AC 255 V AC 275 V AC / 350 V DC 275 V AC 255 V AC

In 30 kA 30 kA 30 kA 30 kA 30 kA 50 kA

Imax 60 kA 60 kA 60kA 60 kA 60 kA 100 kA

I imp 12,5 kA 12,5 kA 25 kA 12,5 kA 12,5 kA 50 kA

Up 1,2 kV 1,2 kV 1,5 kV 1,2 kV 1,2 kV 1,5 kV

час реакції 25 µs 25 µs 100 µs 25 µs 25 µs 100 µs

зап. захист 160 A gL/gG 160 A gL/gG - 160 A gL/gG 160 A gL/gG -

стійкість до КЗ 50 kArms 50 kArms - 50 kArms 50 kArms -

виконання ІР20 ІР20 ІР20 ІР20
діап.робочих  
температур -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC

габаритні  
розміри АхВхL 82х72х18 mm 82х72х36 mm 82х72х54 mm 82х72х72 mm

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

для мереж 
із системою 
заземлення

однофазних 
TN-C

однофазних 
TT

трифазних 
TN-C

трифазних 
TT

C-034   Злучник контрольний для дроту та полоси В40

FLP-12,5    ПЗІП класу 1+2, Iimp=12,5 kA

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ КЛАС 1+2

• Комбінований грозовий розрядник 1 і 2 класів

• Встановлюється на межі зон LPZ 0 - LPZ 1 і вище

• Призначений для захисту розподільних мереж низької напруги і підключеного обладнання від імпульсних перена-
пруг при прямому і непрямому впливі блискавки. Рекомендується для використання у житлових та адміністративних 
будівлях ІІІ та IV класів блискавкозахисту

• Візуальна індикація несправності

• Конструкція корпусу має парні контакти для зручності з'єднання при V-подібному підключенні

• Симетричний змінний модуль встановлюється як в основному, так і в повернутому на 180° положенні

• Виробник: SALTEK (Чехія)

Версії з к-стю полюсів 2, 2+NPE, 4, 4+NPE та схеми підключень ПЗІП SALTEK та дивіться на нашій сторінці

www.fs-lps.com/saltek
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артикул
FLP 8,5  

V/1
FLP 8,5  
V/1+1

FLP 8,5  
V/3

FLP 8,5  
V/3+1

L-N N-PE L-N N-PE

к-сть полюсів 1 1+NPE 3 3+NPE

клас 1+2 (В+С) 1+2 (В+С) 1+2 (В+С) 1+2 (В+С)

Un 230 V AC 230 V AC - 230 V AC 230 V AC -

Uс 275 V AC / 350 V DC 275 V AC 255 V AC 275 V AC / 350 V DC 275 V AC 255 V AC

In 30 kA 30 kA 30 kA 30 kA 30 kA 50 kA

Imax 60 kA 60 kA 60kA 60 kA 60 kA 100 kA

I imp 8,5 kA 8,5 kA 25 kA 8,5 kA 8,5 kA 25 kA

Up (5 kA) 0,9 kV 0,9 kV 1,5 kV 0,9 kV 0,9 kV 1,5 kV

Up 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV 1,2 kV 1,5 kV

час реакції 25 µs 25 µs 100 µs 25 µs 25 µs 100 µs

зап.захист 160 A gL/gG 160 A gL/gG - 160 A gL/gG 160 A gL/gG -

стійкість до КЗ 50 kArms 50 kArms - 50 kArms 50 kArms -

виконання ІР20 ІР20 ІР20 ІР20
діапазон.роб.  
температур -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC

габаритні  
розміри АхВхL 82х72х18 mm 82х72х36 mm 82х72х54 mm 82х72х72 mm

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

для мереж 
із системою 
заземлення

однофазних 
TN-C

однофазних 
TT

трифазних 
TN-C

трифазних 
TT

FLP-8,5    ПЗІП класу 1+2, Iimp=8,5 kA

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ КЛАС 1+2

• Комбінований грозовий розрядник 1 і 2 класів

• Встановлюється на межі зон LPZ 0 - LPZ 1 і вище

• Призначений для захисту розподільних мереж низької напруги і підключеного обладнання від імпульсних перенапруг 
при прямому і непрямому впливі блискавки. Рекомендується для використання у невеликих приватних будинках IV 
класу блискавкозахисту

• Візуальна індикація несправності

• Конструкція корпусу має парні контакти для зручності з'єднання при V-подібному підключенні

• Симетричний змінний модуль встановлюється як в основному, так і в повернутому на 180° положенні

• Виробник: SALTEK (Чехія)

Версії з к-стю полюсів 2, 2+NPE, 4, 4+NPE та схеми підключень ПЗІП SALTEK та дивіться на нашій сторінці

www.fs-lps.com/saltek
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артикул
SLP-275  

V/1
SLP-275  

V/1+1
SLP-275  

V/3
SLP-275  

V/3+1
L-N N-PE L-N N-PE

к-сть полюсів 1 1+NPE 3 3+NPE

клас 2 (С) 2 (С) 2 (С) 2 (С)

Un 230 V AC 230 V AC - 230 V AC 230 V AC -

Uс 275 V AC / 350 V DC 275 V AC 255 V AC 275 V AC / 350 V DC 275 V AC 255 V AC

In 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Imax 40 kA 40 kA 40kA 40 kA 40 kA 40 kA

Up (5 kA) 0,9 kV 0,9 kV 1,5 kV 0,9 kV 0,9 kV 1,5 kV

Up 1,35 kV 1,35 kV 1,5 kV 1,35 kV 1,35 kV 1,5 kV

час реакції 25 µs 25 µs 100 µs 25 µs 25 µs 100 µs

зап. захист 160 A gL/gG 160 A gL/gG - 160 A gL/gG 160 A gL/gG -

стійкість до КЗ 50 kArms 50 kArms - 50 kArms 50 kArms -

виконання ІР20 ІР20 ІР20 ІР20
діап.робочих  
температур -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC

габаритні  
розміри АхВхL 82х72х18 mm 82х72х36 mm 82х72х54 mm 82х72х72 mm

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

для мереж 
із системою 
заземлення

однофазних 
TN-C

однофазних 
TT

трифазних 
TN-C

трифазних 
TT

C-034   Злучник контрольний для дроту та полоси В40

SLP-275    ПЗІП класу 2, In=20 kA

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ КЛАС 2

• Пристрій захисту від імпульсних перенапруг  2 класу

• Встановлюється на межі зон LPZ 1 - LPZ 2 (у поверхових розподільних щитах)

• Призначений для захисту розподільних мереж і устаткування від впливу індукованої імпульсної перенапруги при 
ударах блискавки і від комутаційних перенапруг

• Візуальна індикація несправності

• Конструкція корпусу має парні контакти для зручності з'єднання при V-подібному підключенні

• Симетричний змінний модуль встановлюється як в основному, так і в повернутому на 180° положенні

• Виробник: SALTEK (Чехія)

Версії з к-стю полюсів 2, 2+NPE, 4, 4+NPE та схеми підключень ПЗІП SALTEK та дивіться на нашій сторінці

www.fs-lps.com/saltek
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артикул
SLP-PV170 

V/U
SLP-PV1000 

V/Y
FLP-PV550 

V/U
FLP-PV1000 

V/Y

клас 2 (С) 2 (С) 1+2 (B+С) 1+2 (B+С)

 Uсpv 250 / 170 V DC 1020 V DC 1120 / 560 V DC 1000 V DC

In 15 kA 15 kA 30 kA 30 kA

Imax 30 kA 30 kA 60 kA 60 kA

I imp - - 25 kA 12,5 kA

Up 1,2 / 0,6 kV 4 / 4 kV 4,8 / 2,4 kV 3,6 / 3,6 kV

  Iscpv 63 A DC 125 A DC 1000 A DC 1000 A DC

час реакції 25 µs 25 µs 25 µs 25 µs

виконання ІР20 ІР20 ІР20 ІР20
діап.робочих  
температур -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC

габаритні  
розміри АхВхL 97х72х36 mm 97х72х54 mm 97х72х72 mm 94х72х108 mm

монтаж DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм DIN рейка 35 мм

C-034   Злучник контрольний для дроту та полоси В40

FLP-PV, SLP-PV    ПЗІП для сонячних фотоелектричних систем

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ

• Пристрій захисту від імпульсних перенапруг  для сонячних фотоелектричних систем

• FLP-PV550 V/U, FLP-PV1000 V/Y - ПЗІП класу 1+2, SLP-PV170 V/U, SLP-PV1000 V/Y - ПЗІП класу 2

• Встановлюються в мережах постійного струму сонячних фотоелектричних систем

• Призначений для захисту розподільних мереж і устаткування від впливу індукованої імпульсної перенапруги при 
ударах блискавки і від комутаційних перенапруг

• Візуальна індикація несправності

• Конструкція корпусу має парні контакти для зручності з'єднання при V-подібному підключенні

• Симетричний змінний модуль встановлюється як в основному, так і в повернутому на 180° положенні

• Виробник: SALTEK (Чехія)

Версії SLP-PV-500, PV-700, PV-1500 та схеми підключень ПЗІП SALTEK та дивіться на нашій сторінці

www.fs-lps.com/saltek
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артикул DA-275 V/1+1 DA-275-A DA-275 CZS
L-N N-PE L-N N-PE L-N N-PE

к-сть полюсів 1+NPE 1+NPE 1+NPE

клас 3 (D) 3 (D) 3 (D)

Un 230 V AC - 230 V AC - 230 V AC -

Uс 275 V AC 255 V AC 275 V AC 255 V AC 275 V AC 255 V AC

In 5 kA 10 kA 2 kA 2 kA 3 kA 3 kA

Uoc 10 kV 20 kV 4 kV 4 kV 6 kV 6 kV

Up 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV 1,5 kV 1,0 kV 1,5 kV

час реакції 25 µs 100 µs 25 µs 100 µs 25 µs 100 µs

зап.захист 63 A gL/gG - 16 A gL/gG - 16 A gL/gG -

сигналізація візуальна звукова * дистанційна

виконання ІР20 ІР20 ІР20
діапазон.роб.  
температур -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC -25оC.. +40оC

габаритні  
розміри АхВхL 82х72х36 mm 82х72х36 mm 90 х 72 х 144

монтаж DIN рейка 35 мм в підрозетник в підрозетник

DA-275 V    ПЗІП класу 3, In=5 kA DA-275    ПЗІП класу 3, In=2..3 kA

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ КЛАС 3

• Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 3 класу

• Встановлюється в розподільних мережах низької на-
пруги на межі зон LPZ 2 - LPZ 3. Установка на DIN-рейку 
в розподільний щит

• Для захисту розподільних мереж та устаткування від 
впливу індукованої імпульсної перенапруги при ударі 
блискавки і від комутаційних перенапруг

• Візуальна індикація несправності

• Виробник: SALTEK (Чехія)

• Однофазний симетричний пристрій захисту від  
імпульсних перенапруг 3 класу

• Встановлюється в розподільних мережах низької 
напруги на межі зон LPZ 2 - LPZ 3 в підрозетник

• Рекомендується для всіх типів електричного об-
ладнання та електронних приладів підключених до 
мережі низької напруги

• Звукова індикація несправності

• Виробник: SALTEK (Чехія)

Інші версії ПЗІП DA.. та схеми підключень ПЗІП SALTEK дивіться на нашій сторінці

www.fs-lps.com/saltek

* Версія DA-275-S - з дистанційною сигналізацією несправності
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артикул DL-Cat. 5e DL-Cat. 5e 
ХХ RACK PANEL HX-090 N50 HX-230 N50

лінія-РЕ лінія-лінія лінія-РЕ лінія-лінія лінія-РЕ лінія-РЕ
встанов-
лення ST 3 ST 3 встанов-

лення ST 1+2 ST 1+2

к-сть портів 1 8, 16 або 24 * потужність 95 W 640 W

Uс 8,5 V DC / 6 V AC 8,1 V DC / 5,7 V AC Uс 70 V DC 180 V DC

IL 500 mA 100 mA IL 6 kA 6 kA

In 5 kA     10 kV 1,6 kA     200 kV I imp 2,5 kA 2,5 kA

Up (C2) 40 V    350 V 40 V    350 V In (C2) 10 kA 10 kA

Up (C3) 65 V    350 V 65 V    350 V Up (C3) < 600 V < 650 V

час реакції 1 µs   100 µs 1 µs   100 µs час реакції 100 µs 100 µs

виконання ІР20 ІР20 виконання ІР66 ІР66

діап. робоч.  
температур -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC діап. робоч.  

частот f 0–3,5 GHz 0–3,5 GHz

габаритні  
розміри 54х90х25 mm 45х75х480 mm діап. робоч.  

температур -40оC.. +80оC -40оC.. +80оC

монтаж DIN рейка 35 мм  
або на поверхню стойка 19'' монтаж на вводі лінії на вводі лінії

підключ. 
вхід-вихід RJ 45 - RJ 45 RJ 45 - RJ 45 підключ. 

вхід-вихід N50 N50

C-034   Злучник контрольний для дроту та полоси В40

DL-Cat. 5e   ПЗІП для Ethernet Cat 5e НХ-ххх N50    Грозовий розрядник

ПРИСТРОЇ ЗАХИСТУ ВІД ІМПУЛЬСНИХ ПЕРЕНАПРУГ 

• Пристрій захисту від імпульсних перенапруг 3 класу

• Використовується для захисту від імпульсних пере-
напруг одного (DL-Cat. 5e) або 8-ми, 16-ти чи 24-х (DL-
Cat. 5e RACK PANEL) портів Ethernet Cat. 5 або Cat. 5e

• Має двоступеневий комбінований захист

• Встановлюється на межі зон LPZ 2 - LPZ 3 безпосе-
редньо перед обладнанням

• Виробник: SALTEK (Чехія)

• Грозовий розрядник струму блискавки

• Застосовується для захисту від струмів блискавки 
та імпульсних перенапруг телекомунікаційного об-
ладнання в коаксіальних лініях

• Встановлюється на вводі лінії в будівлю на межі зон 
LPZ 0А - LPZ 1. Підключення через роз'єми N 50

• Застосовується при подачі живлення до обладнан-
ня по сигнальному кабелю

• Виробник: SALTEK (Чехія)

Інші версії ПЗІП DL.., HX.. та схеми підключень ПЗІП SALTEK дивіться на нашій сторінці

www.fs-lps.com/saltek

* В DL-Cat. 5e XX RACK PANEL значення ХХ відповідає кількості портів: 8, 16 або 24
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Що таке блискавка та як вона виникає? 

Що таке блискавкозахист?

З чого складається система блискавкозахисту?

РОЗРАХУНОК БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

Блискавка — електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. У процесі утворення опадів у хмарі відбу-
вається електризація крапель або льодяних частинок. Внаслідок сильних висхідних потоків повітря в хмарі утворюються 
відокремлені області, заряджені різнойменними зарядами. Коли напруженість електричного поля у хмарі або між ниж-
ньою зарядженою областю і землею досягає пробійного значення, виникає блискавка. 

У вузькому каналі повітря лавиноподібно збільшується кількість електронів, що 
рухаються від хмари до землі. Цим іонізованим каналом, як у провіднику, із хмари 
починають витікати заряди. Так виникає лідер блискавки, який пробігає 50-100 м і 
завмирає на 10-6 секунд, протягом яких відбувається іонізація повітряного простору 
навколо головки лідера. Потім він відразу ж відновлюється у тому ж каналі і пробігає 
ще таку ж відстань. Так триває доки лідер не досягне землі. 

У міру просування лідера до землі напруженість поля на його кінці посилюється 
і під його дією з виступаючих на поверхні землі предметів викидається у відповідь 
стример, що з'єднується з лідером, та притягує його у точку, з якого цей стример 
з’явився. Ця особливість блискавки використовується для створення громовідводу. 

У заключній стадії по іонізованному лідером каналу слідує головний або зворотній (знизу вгору) розряд блискавки, що 
характеризується струмами від десятків до сотень тисяч ампер, яскравістю, що помітно перевищує яскравість лідера, і 
великою швидкістю просування, що спочатку доходить до ~ 100 000 кілометрів на секунду , а в кінці зменшується до ~ 10 
000 кілометрів на секунду. Температура каналу при головному розряді може перевищувати 20 000-30 000 °C. Довжина 
каналу блискавки може сягати від 1 до 10 км, діаметр - кілька сантиметрів. Після проходження імпульсу струму іонізація 
каналу і його свічення слабшають. У фінальній стадії струм блискавки може тривати соті і навіть десяті частки секунди, 
досягаючи сотень і тисяч ампер. Такі блискавки називають затяжними, вони найчастіше викликають пожежі.

Безпосередня небезпечна дія блискавки - це пожежі, механічні пошкодження, травми та загибель людей і тварин, 
а також пошкодження електричного і електронного устаткування. Наслідками удару блискавки можуть бути вибухи і ви-
ділення небезпечних продуктів - радіоактивних і отруйних хімічних речовин, а також бактерій та вірусів. Удари блискавки 
можуть бути особливо небезпечними для електронних систем.

Зовнішній блискавкозахист являє собою систему, що забезпечує перехоплення блискавки і відведення її в землю, тим 
самим, захищаючи будинок (споруду) від пошкодження і пожежі.

У момент прямого удару блискавки в будинок (споруду), правильно спроектована і змонтована система блискавко-
захисту повинна прийняти на себе струм блискавки і відвести його по струмовідводах в систему уземлення, де енергія 
розряду безпечно розсіюється.

Проходження струму блискавки має статися без шкоди для об'єкта, що захищається, і бути безпечним для людей, що 
знаходяться як всередині, так і ззовні цього об'єкта.

Система блискавкозахисту (СБЗ) складається із зовнішньої і внутрішньої систем блискавкозахисту.

Зовнішня система блискавкозахисту — частина СБЗ, що складається з блискавкоприймачів, доземних провід-
ників і уземлювачів. Зовнішня СБЗ призначена для того, щоб вловлювати прямий удар блискавки в будівлю (блискав-
коприймачем), безпечно проводити струм блискавки в землю (використовуючи доземні провідники) та розсіювати струм 
блискавки в землі (використовуючи уземлюючі пристрої).

Внутрішня система блискавкозахисту призначена для вирівнювання потенціалів в струмопроводящих комуніка-
ціях та захисту електричного та електронного обладнання від перенапруг, спричинених ударом блискавки в будівлю 
чи поблизу неї. Основним пристроєм системи внутрішньго блискавкозахисту є ПЗІП (Пристрій захисту від імпульсних 
перенапруг).
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РОЗРАХУНОК БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

На даний час в Україні діє одночасно 2 нормативних документи з розрахунку та проектування системи 
блискавкозахисту, якими можна користуватись:

1) ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування бли-
скавкозахисту будівель і споруд»

2) ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист», який складається з 4-х розділів:
– ДСТУ EN 62305-1:2012 «Загальні принципи»
– ДСТУ EN 62305-2:2012 «Керування ризиками»
– ДСТУ EN 62305-3:2012 «Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя людей»
– ДСТУ EN 62305-4:2012 «Електричні та електронні системи, розташовані в будинках 

і спорудах»

ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист» (європейський стандарт IEC 62305-2010) 
введений в дію як національний стандарт від 01.08.2012 згідно наказу Міністерства Еко-
номічного розвитку і торгівлі України №640 від 28 травня 2012-го року.

Цей нормативний документ, яким користується Європа, введений в дію методом підтвердження мовою оригіналу, 
тобто англійською. Але на даний час ми вже маємо дослівний переклад українською мовою 1-го та 3-го розділу цього 
документу, якими і рекомендуємо користуватись!

Нормативні вимоги для розрахунку блискавкозахисту 

 www.fs-lps.com/dstu-en-62305

Ви можете переглянути перекладені 1-й та 3-й розділи стандарту IEC 62305, який у нас прийнятий під назвою 
ДСТУ EN 62305:2012 “Блискавкозахист” на нашому веб-сайті за посиланням:                                        

Якщо Ви бажаєте отримати друковані методичні рекомендації з розрахунку блискавкозахисту відповідно до 
ДСТУ EN 62305, надішліть запит з вказанням Вашої поштової адреси на емейл:    

     support@tdsb.com.ua

Питання виникає наступне: в нашій державі поки що діють 2 нормативних документи, яким із них користуватись 
в першу чергу?

І ми відповідаємо: документом, який є новішим, тобто перекладеними на українську мову 1-м та 3-м розділом ДСТУ 
EN 62305:2012!

Всі вимоги щодо розрахунку та проектування блискавкозахисту вказані в розділі 3: ДСТУ EN 62305-3:2012 «Фізичні 
руйнування споруд та небезпека для життя людей», та, враховуючи, що є деякі відмінності між вимогами ДСТУ EN 62305-
3:2012 та ДСТУ Б В.2.5-38:2008 в розділах 3-9, користуватись потрібно саме європейським документом, який є більш 
досконалішим, та яким користується майже вся Європа!

А для розрахунку рівня блискавкозахисту (РБЗ) ще використовуємо додаток А ДСТУ Б В.2.5-38:2008, оскільки перекла-
ду ДСТУ EN 62305-2:2012, який регламентує розрахунок ризиків, ще не має.

В планах УСПТБ та ТК-315 на 2018 рік – завершити переклад на українську мову 2-го та 4-го розділу IEC 62305, та 
прийняти всі 4 розділи, як Державний Стандарт, що замінить недосконалий ДСТУ Б В.2.5-38:2008.

Тому рекомендуємо враховувати всі відмінності між цими документами та виконувати проекти згідно ДСТУ EN 62305-
3:2012!

A для того, щоб полегшити Вам роботу з цим – користуйтесь нашими Методичними рекомендаціями з розрахунку 
блискавкозахисту, в яких наведена покрокова методика розрахунку відповідно до ДСТУ EN 62305-3:2012 з ілюстраціями 
та прикладами!
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Необхідність влаштування СБЗ та рівень блискавкозахисту 

Розрахунок та розміщення блискавкоприймачів

Характеристики СБЗ визначаються характеристиками захищуваної будівлі і рівнем блискавкозахисту. 

Згідно ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист» існує 4 рівні блискавкозахисту (РБЗ), які відповідають 4-м класам 
СБЗ, і кожен з яких характеризується: 

- параметрами блискавки; 
- радіусом сфери, що котиться, розмірами комірки сітки, значенням кута захисту; 
- типовими відстанями між струмовідводами і кільцевими провідниками; 
- мінімальною довжиною уземлювачів. 

• 1-й рівень СБЗ (LPS I) використовують для розрахунку блискавкозахисту будівель та споруд, в яких наявні вибу-
хонебезпечні зони класів 1, 2, 20, 21. Надійність захисту від удару блискавки для LPS I становить 0,99..0,999.

• 2-й рівень СБЗ (LPS ІI) використовують для розрахунку блискавкозахисту будівель та споруд, в яких наявні по-
жежо- та вибухонебезпечні зони; будівель обчислювальних центрів, в яких знаходиться чутливе до перенапруг елек-
тронне обладнання. Надійність захисту від удару блискавки для LPS I становить 0,95..0,99.

• 3-й рівень СБЗ (LPS IІІ) найчастіше використовують для розрахунку блискавкозахисту багатоповерхових жит-
лових будинків, офісних центрів, готелів чи інших громадських будівель, промислових та виробничих будівель, в яких 
немає пожежо та вибухонебезпечних зон. Надійність захисту від удару блискавки для LPS IV становить 0,9..0,95.

• 4-й рівень СБЗ (LPS IV) найчастіше підходить для розрахунку блискавкозахисту невеликих приватних будинків та 
господарських будівлель. Надійність захисту від удару блискавки для LPS IV становить не нижче 0,85.

Блискавкоприймач — це частина зовнішньої СБЗ, яка містить металеві елементи, наприклад, стержні, сітки або 
натягнуті троси, призначені для вловлювання розрядів блискавки.

Відповідно до вимог ДСТУ EN 62305-3:2012, для визначення розміщення блискавкоприймачів можна використову-
вати один, або кілька наступних методів: 

• метод сфери, що котиться; 
• метод захисного кута; 
• метод блискавкоприймальної сітки. 

Для розрахунку блискавкоприймачів спочатку необхідно визначити, які елементи будівлі потрібно захищати бли-
скавкоприймачами. Це може бути сама покрівля, виступи, надбудови, вентканали та комини, вентиляційне та інше 
обладнання, яке розміщене на покрівлі, телевізійні та інші антени, димові труби та інші виступаючі над покрівлею 
елементи чи конструкції. 

При розрахунку зон захисту можна одночасно використовувати різні методи розрахунку для різних частин будівлі, 
наприклад метод блискавкоприймальної сітки для захисту самої покрівлі та метод захисного кута для захисту вент-
каналів, які виступають над покрівлею.

• Перед початком розрахунку блискавкоприймачів рекомендуємо визначити, чи можна використати в якості блискав-
коприймачів природні компоненти, які вже є розміщеними на будівлі, що може спростити СБЗ та здешевити її інста-
ляцію для замовника. Це може бути металеве огородження даху, металеві труби і резервуари чи металева покрівля, 
значення товщини чи перерізу яких відповідають вимогам р. 5.2.5 та додатку Е.5.2.5 ДСТУ EN 62305-3:2012.

Детальніше про природні блискавкоприймачі дивіться у розділі розрахунку блискавкоприймачів (крок 6)  
Методичних рекомендацій з розрахунку блискавкозахисту (див. стор. 11)

Для точного визначення рівня блискавкозахисту (LPS) використовуйте таблицю додатку А ДСТУ Б В.2.5-38:2008.
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• метод блискавкоприймальної сітки

Метод блискавкоприймальної сітки використовують для захисту рівних поверхонь (наприклад, для будинків з плоскою 
покрівлею).

Відповідно до ДСТУ EN 62305-3:2012, блискавкоприймальна сітка, розміщена на рівних поверхнях, захищає всю 
поверхню, якщо виконуються умови: 

• метод сфери, що котиться

Метод сфери, що котиться (RSM - rolling sphere method), підходить для розрахунку зон захисту блискавкоприймачів у 
всіх випадках та вважається найбільш точним. 

При використанні цього методу, моделюється сфера радіу-
сом R, що котиться навколо всієї будівлі і над нею до тих пір, 
поки вона торкається з площиною землі або якою-небудь по-
стійною спорудою або об'єктом, дотичним до площини землі, 
яка здатна діяти в якості провідника блискавки. 

Провідники СБЗ блискавкоприймача повинні бути встанов-
лені на всіх точках і сегментах, які контактують з сферою, ра-
діус якої відповідає обраному рівню захисту. 

Об'єкт вважається захищеним, якщо сфера, що котиться, торкаю-
чись поверхні блискавкоприймача і площини, на якій той встановле-
ний, не має спільних точок з  об'єктом, що захищається. 

• При застосуванні цього методу, захищеною зоною вважається 
простір між провідником блискавкозахисту та землею, яких торка-
ється сфера, що котиться, та в який вона не потрапляє.

• При розрахунком за методом RSM будівля повинна розглядати-
ся з усіх боків, для того щоб переконатися в тому, що жодна з його 
частин не перебуває в незахищеній зоні.

а) провідники сітки прокладені по: 
• краю даху та виступах; 
• коньку даху, якщо ухил перевищує 10%; 
• боковим поверхням будівлі висотою понад 60 м на рівні вище 

80% її висоти; 
б) розміри комірки сітки не перевищують нормативні значення з 

Таблиці 2 ДСТУ EN 62305-3:2012; 
в) сітка повинна бути виконана так, щоб струм блискавки мав 

завжди принаймні два різних шляхи до заземлювача; 
г) жодні металеві частини покрівлі не повинні виступати за зов-

нішні контури сітки (якщо такі елементи є, їх потрібно захищати 
окремо); 

д) провідники сітки повинні прокладатись найкоротшими прями-
ми шляхами.

• Всі елементи та конструкцій, які виступають за межі сітки (на-
приклад, вентканали, дахове вентиляційне обладнання, антени, 
труби) повинні додатково захищатись вертикальними блискав-
коприймачами методом захисного кута чи сфери.

таблиця 2 ДСТУ EN 62305-3:2012

Клас LPS Розмір комірки  
сітки, W, м

І 5х5

ІІ 10х10

ІІІ 15х15

ІV 20х20

таблиця 2 ДСТУ EN 62305-3:2012

Клас LPS Радіус сфери,  
що котиться, R, м

І 20

ІІ 30

ІІІ 45

ІV 60
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• метод захисного кута

Метод захисного кута підходить для будівель простої форми (нп. для приватних будинків, сараїв, гаражів), та для за-
хисту окремих конструкцій на будівлі (нп. вентканалів, коминів, антен, вентиляційного обладнання на дахах будинків), та 
може використовуватись в тих випадках, якщо висота блискавкоприймача не є більшою ніж радіус сфери, що котиться, 
для відповідного класу СБЗ.

При розрахунку блискавкоприймачів за методом захисного кута, стержневі блискавкоприймачі, щогли і провідники 
повинні розміщуватись так, щоб всі частини будівлі, що захищається, знаходились в зоні захисту, створеній під кутом 
α  до вертикалі. 

Захисний кут а вибирають з рисунку Таблиці 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 відповідно до висоти блискавкоприймача h та 
рівня блискавкозахисту РБЗ (дивіться Рисунок нижче).

Висота h являється висотою блискавкоприймача 
над захищуваною поверхнею, тому для різної висоти 
блискавкоприймача кут захисту буде різним.

 Наприклад, на рисунку справа висота блискав-
коприймача для захисту устаткування та частини 
покрівлі (зліва) матиме значення h1 і кут захисту ста-
новитиме  1 , а для захисту будівлі та її частин по 
всій висоті будівлі (справа), висота блискавкоприйма-
ча матиме значення суми висоти самого блискав-
коприймача та висоти будівлі  h2 = h1+H, тому кут 
захисту становитиме 2.

Якщо поверхня, на якій установлена система блискавкоприйма-
ча, є похилою, то вісь конуса, що утворює захисну зону, в такому 
випадку не буде стрижнем блискавкоприймача, а її потрібно відо-
бразити перпендикулярно до поверхні, на якій знаходиться стри-
жень блискавкоприймача з вершиною конуса, що дорівнює верши-
ні стрижня блискавкоприймача.

1 – зона захисту;   2 – похила поверхня;     
3 – стержневий блискавкоприймач висотою h;  
α – захисний кут згідно графіку відносно захищуваної площини;   
ht – фізична висота блискавкоприймача над площиною;   
D, D' – межі зони захисту

• Зони захисту вертикальних блискавкоприймачів FS дивіться на стор. 57

Детальнішу інформацію про розрахунок зон захисту блискавкоприймачів дивіться у розділі розрахунку  
блискавкоприймачів (крок 8) Методичних рекомендацій з розрахунку блискавкозахисту (див. стор. 11)
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• безпечна ізоляційна відстань S

Безпечна відстань (separation distance) - мінімальна відстань між двома провідними елементами, при якій між ними 
не може відбутися небезпечне іскріння. 

Між зовнішньою системою блискавкозахисту і всіма провідними частинами, приєднаними до шини вирівню-
вання потенціалу будівлі, слід забезпечувати відповідну безпечну відстань S. 

Електрична ізоляція між блискавкоприймачем або струмовідводом і металевими частинами будівель (споруд), мета-
левими установками і внутрішніми системами може здійснюватися за допомогою забезпечення зазору d між частинами, 
що перевищують за розміром безпечну відстань s: 

     s = ki • kc / km • l 
де:  ki залежить від обраного класу СБЗ,  kс залежить від струму блискавки, спрямованого на струмовідводи; 
 km залежить від матеріалу електроізоляції;  l - довжина в метрах вздовж блискавкоприймача або струмовідводу 

 від точки, в якій розглядають безпечну відстань, до найближчої точки вирівнювання потенціалів.

• розміщення блискавкоприймачів

Для захисту будівлі від прямого удару блискавки необхідно розмістити блискавкоприймачі (вертикальні щогли, бли-
скавкозахисну сітку та інші горизонтальні провідники, троси) таким чином, щоб при розрахунках за одним чи кількома 
методами захисту, вся будівля, її покрівля та всі конструкції, устаткування чи інші виступаючі над покрівлею частини 
будівлі, знаходились в зонах захисту, утворених внаслідок розміщення блискавкоприймачів. При цьому щогли, блискав-
козахисна сітка та інші елементи блискавкоприймачів повинні бути з’єднані між собою в одну систему. 

• Провідники на дахах і з'єднання стрижнів блискавкоприймача можна прикріплювати до даху, використовуючи або 
металеві, або пластикові тримачі і кріплення. При прокладанні провідників по металевій покрівлі на пластикових трима-
чах, рекомендується в місцях переходу блискавкоприймача до струмовідводів також приєднати металевий дах до СБЗ. 

• У приватних житлових будинках і аналогічних будівлях з коньком на даху провідники слід встановлювати на коньку. 
Якщо споруда повністю знаходиться в зоні захисту, що утворена провідником на коньку даху, то по краях фронтону в 
протилежних кутках будівлі повинні проходити не менше двох струмовідводів. 

• Також рекомендується на всіх гострих кутах покрівлі вивести дріт на 20-30 см та нагнути його вгору, оскільки гострі 
кути на покрівлі є найімовірнішими місцями для попадання блискавки

• Для уникнення провисань дроту між тримачами, рекомендується прокладати тримачі з кроком 1 м.

Клас LPS Ki
І 0,08
ІІ 0,06

ІІІ-IV 0,04

Тип  
блискавкоприймача

к-сть  
струмовідводів n

Kc при  
заземленні типу А

Kc при  
заземленні типу В

окремий стержень 1 1 1
трос 2 0,86 0,5...1
сітка 4 і більше 0,44 0,25...0,5

сітка 4 і більше, з'єднані між собою 
горизонтальними поясами 0,44 1/n...0,5

матеріал ізоляції Km
повітря 1

бетон, цегла 0,5

Детальнішу інформацію про розрахунок безпечної відстані дивіться у розділі розрахунку блискав-
коприймачів (крок 10-11) Методичних рекомендацій з розрахунку блискавкозахисту (див. стор. 11)

Детальніше про розміщення блискавкоприймачів та приклади підбору комплектуючих дивіться у розділі розра-
хунку блискавкоприймачів (крок 12-14) Методичних рекомендацій з розрахунку блискавкозахисту (див. стор. 11)
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Розрахунок та розміщення доземних провідників

Доземний провідник (струмовідвід) - це частина зовнішньої системи блискавкозахисту, призначена для відводу 
струму блискавки від блискавкоприймача до уземлювача.

З метою зниження ймовірності пошкодження захищуваного об’єкту внаслідок протікання струму блискавки в СБЗ, 
струмовідводи потрібно розміщувати таким чином, щоб у разі удару блискавки в землю були кілька паралельних шляхів 
струму; довжина шляхів струму була обмежена до мінімуму; здійснювалось вирівнювання потенціалів для струмопро-
відних частин будівлі.

Для окремого вертикального блискавкоприймача достатньо влаштувати 1 доземний провідник. 

Для системи, що складається з кількох вертикальних блискавкоприймачів чи горизонтальних провідників, кількість 
доземних провідників повинна бути не менше 2-х і розташовуватися вони повинні по периметру будівлі, що захищаєть-
ся, в залежності від архітектурних і практичних обмежуючих умов. 

• Перед початком розрахунку  розміщення доземних провідників рекомендуємо визначити, чи можна використати в 
якості струмовідводу природні компоненти (наприклад, металеві колони), які вже є розміщеними на будівлі, що може 
спростити СБЗ та здешевити її інсталяцію для замовника. 

• Якщо є така можливість, доземні провідники потрібно встановлювати так, щоб вони були прямим продовженням 
провідників від блискавкоприймача чи сітки блискавозахисту. Струмовідводи потрібно прокладати по прямих і верти-
кальних лініях так, щоб шлях струму до землі був найкоротшим і найбільш прямим. 

• Якщо встановити доземні провідники на бічній стороні будівлі неможливо з причини практичних або архітектур-
них обмежень, струмовідводи, які повинні знаходитися на цій стороні, слід встановлювати на інших сторонах будівлі 
як додаткові компенсуючі струмовідводи. Відстань між цими струмовідводами повинно бути не менше 1/3 відстаней, 
зазначених у Таблиці 4.

• Якщо стіна виконана з негорючого матеріалу, то струмовідводи можуть бути закріплені на поверхні стіни або прохо-
дити в стіні; якщо стіна виконана з горючого матеріалу, то струмовідводи можуть бути закріплені на поверхні стіни так, 
щоб підвищення їх температури при протіканні струму блискавки не являло небезпеки для матеріалу стіни. 

• Якщо стіна виконана з горючого матеріалу і підвищення температури струмовідводів становить для нього небез-
пеку (наприклад, стіна з утеплювачем), струмовідводи повинні розташовуватися таким чином, щоб відстань між ними 
і стіною завжди перевищувала 0,1 м. Металеві скоби для кріплення струмовідводів можуть бути у контакті зі стіною.

Бажано, щоб струмовідводи розташовувалися по периметру на рів-
ній відстані один від одного. Струмовідводи потрібно прокладати з до-
триманням середніх відстаней (+/- 20%) відповідно до Таблиці 4. 

Для визначення необхідної кількості доземних провідників для роз-
міщеної на будівлі СБЗ, необхідно визначити периметр захищуваної 
будівлі, та поділити його значення на значення середньої відстані між 
струмовідводами з Таблиці 4 відповідно до вибраного класу СБЗ.

таблиця 4 ДСТУ EN 62305-3:2012

Клас LPS Середні відстані між 
струмовідводами

І 10 м
ІІ 10 м
ІІІ 15 м
ІV 20 м

Встановлення зовнішньої СБЗ на будівлі з різнорівневим дахом

1 - струмовідвід (доземний провідник);   
2 - міжрівневий струмовідвід; 
3 - контрольне з'єднання; 
4 - провідник системи уземлення; 
5 - провідник блискавкоприймальної сітки

Детальнішу інформацію про доземні провідники та приклади підбору комплектуючих дивіться у розділі  
розрахунку струмовідводів (крок 15-20) Методичних рекомендацій з розрахунку блискавкозахисту (див. стор. 11)

1

4

5

2

3

• В місцях з’єднання доземних провідників з системою уземлення по-
трібно влаштувати болтове контрольне з'днання. Контрольні з’єднання 
використовують для того, щоб існувала можливість роз’єднати систему 
заземлення від струмовідводів та блискавкоприймачів, та виміряти опір 
системи уземлення.
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РОЗРАХУНОК БЛИСКАВКОЗАХИСТУ

Розрахунок та розміщення уземлювачів

Розміщення типу В - являє собою горизонтальний контур, встановлений за межами будівлі та прокладений  
        в землі не менше ніж на 80% своєї довжини, або заземлюючий електрод в фундаменті. 

При цьому типі заземлення потрібно прокласти горизонтальний кільцевий уземлювач (наприклад, полосу 25х4 мм)  
навколо захищуваної будівлі, при цьому 80% довжини заземлювача повинні бути у контакті з землею. Інші 20% довжи-
ни можуть проходити над землею, наприклад, по нижньому рівню фасаду. Кільцевий уземлювач потрібно влаштовува-
ти на глибині не менше 0,5 м та на відстані > 1 м від стін. Для того, щоб зменшити еквівалентний опір уземлення, до 
кільцевого провідника додають вертикальні уземлювачі довжиною 3 м в місцях приєднання струмовідводів. 

Розміщення типу Б влаштовують для СБЗ з використанням сітчастої 
системи блискавкоприймача, СБЗ з багатьма струмовідводами, будівель 
з комплексними електронними системами або з високим ризиком пожежі, 
будівель, розміщених на скелястому, позбавленому рослинності грунті.

Вертикальні уземлюючі електроди (1) при цьому типі розміщення по-
винні з'єднуватися з нижніми кінцями струмовідводів (2) з використанням 
контрольних з’єднань (3). Кожен струмовідвід закінчується вертикальним 
уземлювачем (4). Уземлюючі електроди повинні бути прокладені на глибині 
по верхньому краю не менше 0,5 м і, по можливості, розподілятися рівно-
мірно, щоб звести до мінімуму вплив електричної взаємодії в землі. 

- одиничний вертикальний точковий уземлювач (1) довжиною 3..9 м; 
- два або 3 вертикальних уземлювачі (1) довжиною 3..4,5 м, з’єднані 

полосою (4) довжиною ~ 3 м; 

Основна рекомендація до системи уземлення: опір уземлення 
повинен складати менше 10 Ом в будь-яку пору року. У випадку, 
якщо опір встановленого уземлювача за одним з наведених прикладів 
перевищує 10 Ом, необхідно збільшити кількість заземлювачів або їх 
довжину.

1

4

3

2

1
4

3
2

Уземлювач - частина зовнішньої системи блискавкозахисту, призначена для відводу струму блискавки в землю і 
його розтікання в землі.

Задачою системи уземлення є відвід струму блискавки в землю, вирівнювання потенціалів між струмовідводами та 
контроль потенціалу поблизу провідних стін будівлі.

Розрізняють 2 типи розміщення уземлюючих пристроїв: розміщення типу А і розміщення типу В. 

Розміщення типу А - включає вертикальні уземлювачі, розміщені за межами будинку, які приєднані до кожного 
      струмовідводу. 

Вертикальні уземлюючі електроди (1) при цьому типі розміщення повинні з'єднуватися з нижніми кінцями струмовід-
водів (2) з використанням контрольних з’єднань (3). Кожен струмовідвід повинен закінчуватись уземлювачем. Уземлю-
ючі електроди повинні бути прокладені на глибині по верхньому краю не менше 0,5 м і, по можливості, розподілятися 
рівномірно, щоб звести до мінімуму вплив електричної взаємодії в землі. 

Розміщення типу А влаштовують для ізольованої СБЗ, СБЗ з використанням вертикальних стрижневих блискав-
коприймачів, блискавкозахисту з використанням тросів, невеликих житлових будівель для однієї сім’ї (1 - 2 поверхи), 
невеликих господарських та побутових будівель (гараж, сауна, гостьовий будинок).

Варіанти влаштування уземлювача типу А (для однієї точки уземлення): 

Детальнішу інформацію про уземлення та приклади підбору комплектуючих дивіться у розділі розрахунку 
системи уземлення (крок 21-25) Методичних рекомендацій з розрахунку блискавкозахисту (див. стор. 11)
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артикул код назва сторінка

G-112 1011 020  Гідроізоляційна стрічка DENSO 39

G-115 1011 050  Антикорозійна стрічка 50 mm 39

G-15/1 1015 013 Стержень уземлення нержавію-
чий ø16 1,5 м 38

G-15/2 1015 023 З’єднувальна муфта нержавіюча 
для стержня ø16 мм 38

G-15/30 1015 303 Комплект уземлювача ø16 мм 
з нержавіючої сталі, 3 м 38

G-15/45 1015 453 Комплект уземлювача ø16 мм 
з нержавіючої сталі, 4,5 м 38

G-15/60 1015 603 Комплект уземлювача ø16 мм 
з нержавіючої сталі, 6 м 38

G-15/90 1015 903 Комплект уземлювача ø16 мм 
з нержавіючої сталі, 9 м 38

G-15/120 1015 123 Комплект уземлювача ø16 мм 
з нержавіючої сталі, 12 м 38

G-15/150 1015 153 Комплект уземлювача ø16 мм 
з нержавіючої сталі, 15 м 38

G-160 1016 002  Ударна насадка SDS-MAX  
для уземлювачів ø16 мм 34

G-16/1 1016 012 Стержень уземлення ø16 1,5 м 35

G-16/2 1016 021 Муфта з’єднувальна для стерж-
ня ø16 мм 35

G-16/3 1016 032 Наконечник для стержня ø16 мм 35

G-16/4 1016 042 Забивний гвинт для стержня ø16 35

G-16/5 1016 052  Ударна муфта для стержня ø16 35

G-16/30 1016 302 Комплект стержневого уземлю-
вача ø16 мм, 3 м 34

G-16/45 1016 452 Комплект стержневого уземлю-
вача ø16 мм, 4,5 м 34

G-16/60 1016 602 Комплект стержневого уземлю-
вача ø16 мм, 6 м 34

G-16/90 1016 902 Комплект стержневого уземлю-
вача ø16 мм, 9 м 34

G-16/120 1016 122 Комплект стержневого уземлю-
вача ø16 мм, 12 м 34

G-20/1 1020 011 Стержень уземлення ø20 1,5 м 37

G-20/2 1020 021  Наконечник для стержня ø20 
мм 37

G-20/5 1020 052   Насадка ручного монтажу  
для стержня ø20 мм 37

G-20/8 1020 082   Ударна насадка SDS-MAX  
для уземлювачів ø20 мм 37

G-2030 1020 301 Комплект стержневого уземлю-
вача ø20 мм, 3 м 36

G-20/45 1020 451 Комплект стержневого уземлю-
вача ø20 мм, 4,5 м 36

G-20/60 1020 601 Комплект стержневого уземлю-
вача ø20 мм, 6 м 36

G-290 1029 000 Шина вирівнювання потенціалів 39

W-06/CU 1106 004 Дріт для блискавкозахисту  
мідний ø6 мм 40

W-08/ST 1108 001 Дріт для блискавкозахисту  
оцинкований ø8 мм 40

W-08/CU 1108 004 Дріт для блискавкозахисту  
мідний ø8 мм 40

W-08/AL 1108 006 Дріт для блискавкозахисту  
алюмінієвий ø8 мм 40

W-10/ST 1110 001 Дріт для блискавкозахисту  
оцинкований ø10 мм 40

W-10/AL 1110 006 Дріт для блискавкозахисту  
алюмінієвий ø10 мм 40

W-25x4/ST 1125 041 Полоса оцинкована для  
блискавкозахисту 25x4 мм 41

W-25x4/NI 1125 043 Полоса нержавіюча для  
блискавкозахисту 25x4 мм 41

W-30x4/ST 1130 041 Полоса оцинкована для  
блискавкозахисту 30x4 мм 41

W-40x4/ST 1140 041 Полоса оцинкована для  
блискавкозахисту 40x4 мм 41

W-09/T 1109 011 Трос оцинкований для  
блискавкозахисту ø9,1 мм 41

C-011 1201 01X   Злучник для дроту універсаль-
ний 14

C-021 1202 01X  Злучник для дроту хрестовий 14

C-022 1202 02X  Злучник для дроту хрестовий 15

C-024 1202 041  Злучник для полоси В40 
хрестовий 15

C-028 1202 086  Злучник дроту поздовжній 15

артикул код назва сторінка

C-031 1203 01X   Злучник контрольний 16

C-032 1203 02X   Злучник контрольний 16

C-033 1203 03X   Злучник контрольний дріт-дріт 16

C-034 1203 04X    Злучник контрольний для 
дроту та полоси В40 17

C-035 1203 05X   Злучник контрольний для дроту 
та полоси В40 17

C-041 1204 01X   Злучник для стержня D16 та 
дроту/полоси 18

C-042 1204 02X  Злучник для стержня D16 та 
дроту/полоси 18

C-043 1204 031  Злучник для стержня D16-20 
 та дроту/полоси B40 18

C-044 1204 041  Злучник для стержня D16-20 
 та дроту/полоси B40 19

C-061 1206 01X   Зажим для дроту до ринви 19

C-062 1206 026 Маркувальне з’єднання 19

C-091 1209 01Х  Клема фальцева з пластиком 20

C-092 1209 02Х  Клема фальцева металева 20

C-093 1209 03Х   Клема фальцева хрестова 20

C-094 1209 04Х  Клема фальцева металева  
для полоси 21

C-095 1209 05Х  Клема фальцева металева  
для полоси В40 21

C-099 1209 09Х Клема з’єднувальна 21

H-011 1301 019 Тримач дроту пластиковий  
з дюбелем L-110 22

H-012 1301 029 Тримач дроту пластиковий  
з дюбелем L-150 22

H-013 1301 039 Тримач дроту пластиковий  
з дюбелем L-180 22

H-014 1301 049 Тримач дроту пластиковий  
з дюбелем L-250 22

H-015 1301 059 Тримач дроту пластиковий  
з шурупом і підкладкою 22

H-016 1301 069 Тримач дроту пластиковий М6 23

H-018 1301 089 Тримач дроту пластиковий М8 23

H-019 1301 09Х  Тримач дроту пластиковий  
з металевою основою 23

H-020 1302 003  Тримач дроту Niro 23

H-021 1302 013  Тримач дроту Niro з шурупом  
і підкладкою 23

H-024 1302 04Х Тримач дроту L-120 24

H-025 1302 05Х Тримач дроту L-120 з шурупом  
і підкладкою 24

H-026 1302 06Х Тримач дроту L-120  
на закручування 24

H-027 1302 07Х Тримач дроту L-120  
на закручування з шурупом 24

H-028 1302 082 Тримач дроту FLIP дистанційний 
L-50 24

H-029 1302 092 Тримач дроту FLIP дистанційний 
L-100 24

H-030 1303 00X Тримач дроту металевий FLIP 25

H-031 1303 01X  Тримач дроту металевий FLIP  
з дюбелем L-100 25

H-032 1303 02X Тримач дроту металевий FLIP  
з дюбелем L-140 25

H-033 1303 03X Тримач дроту металевий FLIP  
з дюбелем L-170 25

H-034 1303 04X Тримач дроту металевий FLIP  
з дюбелем L-240 25

H-035 1303 052 Тримач полоси В40 металевий 26

H-036 1303 06X Тримач полоси металевий FLIP 26

H-037 1303 07X Тримач полоси металевий FLIP 
з дюбелем L-80 26

H-038 1303 08X Тримач стержня D16 металевий 26

H-039 1303 092 Тримач полоси B40 металевий 
з дюбелем L-80 26

H-041 1304 01X Тримач коньковий прямий з 
пластиком 27

H-042 1304 02X Тримач коньковий прямий з Niro 27
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H-043 1304 03X Тримач коньковий прямий L-120 27

H-044 1304 04X Тримач коньковий прямий L-120 
на закручування 27

H-051 1305 01X Тримач коньковий півкруглий  
з пластиком 28

H-052 1305 02X Тримач коньковий півкруглий 
з Niro 28

H-053 1305 03X Тримач коньковий півкруглий 
L-120 28

H-054 1305 04X Тримач коньковий півкруглий 
L-120 на закручування 28

H-061 1306 01X Тримач  дроту пластиковий  
з підставкою 29

H-062 1306 02X Тримач  дроту Niro  
з підставкою 29

H-063 1306 03X Тримач  дроту L-120  
з підставкою 29

H-064 1306 04X Тримач  дроту L-120  
з підставкою на закручування 29

H-071 1307 01X  Тримач дроту під черепицю 330 
мм з пластиком 30

H-072 1307 02X  Тримач дроту під черепицю 400 
мм з пластиком 30

H-073 1307 03X  Тримач дроту під черепицю 330 
мм з Niro 30

H-074 1307 04X  Тримач дроту під черепицю 400 
мм з Niro 30

H-075 1307 05X  Тримач дроту під черепицю 
L-120 довж. 330 мм 30

H-076 1307 06X  Тримач дроту під черепицю 
L-120 довж. 400 мм 30

H-077 1307 07X  Тримач дроту під черепицю 
L-120 на закруч. довж. 330 мм 30

H-078 1307 08X  Тримач дроту під черепицю 
L-120 на закруч. довж. 400 мм 30

H-081 1308 01X Тримач дроту кутовий з плас-
тиком 31

H-082 1308 02X Тримач дроту кутовий з Niro 31

H-083 1308 03X Тримач дроту кутовий L-120 31

H-084 1308 04X Тримач дроту кутовий L-120  
на закручування 31

H-301 1330 019  Тримач дроту пластиковий для 
плоского даху без кришки 32

H-302 1330 029  Тримач дроту пластиковий для 
плоского даху з кришкою 32

H-303 1330 039  Тримач пластиковий для плос-
кого даху з бетоном з кришкою 32

H-304 1330 049  Тримач пластиковий для плос-
кого даху з бетоном без кришки 32

H-801 1380 01X  Хомут для труб D100  
з пластиковим тримачем дроту 33

H-802 1380 02X  Хомут для труб D100  
з тримачем дроту Niro 33

H-881 1380 81X  Хомут для труб D80  
з пластиковим тримачем дроту 33

H-882 1380 82X  Хомут для труб D80  
з тримачем дроту Niro 33

H-891 1380 91X  Хомут для труб D90  
з пластиковим тримачем дроту 33

H-892 1380 92X  Хомут для труб D90  
з тримачем дроту Niro 33

К-201 1420 019  Труба монтажна для  
блискавкозахисту 20/12 42

К-202 1420 029 Злучник для труби 20/12 42

К-203 1420 032   Зажим UD-20 для труби 20/12 42

К-220 1422 006 Компенсатор 43

К-221 1422 016 Компенсаційний з’єднувач
дріт-дріт 43

К-222 1422 026 Компенсаційний з’єднувач
полоса-полоса 43

К-223 1422 036 Компенсаційний з’єднувач
дріт-полоса 43

К-271 1427 012   Зажим натяжний 44

К-274 1427 041   Натяжна труба L-400 44

К-276 1427 061   Натяжна труба L-600 44

К-308 1430 082 Пластина-скоба тримача дроту 50

К-316 1430 162  Пластина-скоба тримача 
стержня D16 50

К-391 1439 011  Захисний екран 1,4 м 43

артикул код назва сторінка

К-681 1468 019   Коробка для фасадного кон-
трольного з’єднання C=60 45

К-682 1468 029   Коробка для фасадного кон-
трольного з’єднання C=100 45

К-683 1468 039   Ревізійний колодязь 45

К-700 1470 100    Ізоляційний стержень L-1000 
M8xM8 46

К-701 1471 100    Ізоляційний стержень L-1000 
M16xM16 46

К-702 1472 100    Ізоляційний стержень L-1000 
M8xM16 46

К-750 1470 050    Ізоляційний стержень L-500 
M8xM8 46

К-751 1471 050    Ізоляційний стержень L-500 
M16xM16 46

К-752 1472 050    Ізоляційний стержень L-500 
M8xM16 46

К-770 1470 070    Ізоляційний стержень L-700 
M8xM8 46

К-771 1471 070    Ізоляційний стержень L-700 
M16xM16 46

К-772 1472 070    Ізоляційний стержень L-700 
M8xM16 46

К-801 1480 012    Тримач ізоляційного стержня 48

К-803 1480 032    Тримач ізоляційного стержня 
до щогли d32 48

К-804 1480 042     Тримач ізоляційного стержня 
до щогли d42 48

К-805 1480 052      Тримач ізоляційного стержня 
фальцевий 48

К-808 1480 082     З’єднувач прямий для ізоляці-
йного стержня d8 49

К-816 1480 162     З’єднувач прямий для ізоляці-
йного стержня d16 49

К-818 1480 189    Тримач дроту пластиковий до 
ізоляційного стержня 47

К-830 1480 302    Тримач дроту металевий до 
ізоляційного стержня 47

К-838 1480 382     Тримач  стержня ø16 мм до 
ізоляційного стержня 47

К-838 1480 382     Тримач  стержня ø16 мм до 
ізоляційного стержня 47

К-870 1480 703     Обойма універсальна до 
труби d100..300 M8 49

К-871 1480 713     Обойма універсальна до 
труби d100..300 M16 49

К-872 1480 723     Обойма універсальна до 
труби d300..500 M8 49

К-873 1480 733     Обойма універсальна до 
труби d300..500 M16 49

К-874 1480 743     Обойма універсальна подвій-
на до труби d100..300 M16 49

К-875 1480 753    Обойма універсальна подвійна 
до труби d300..500 M16 49

К-880 1480 802     Ручний інструмент для  
вирівнювання дроту 52

К-901 1490 01X    Шуруп даховий з 2-ма  
підкладками 50

К-902 1490 022     Шуруп даховий під викрутку  
з підкладкою 50

К-921 1490 2XX     Шпилька двогвинтова з дюбе-
лем розпірним 51

К-910 1490 100    Клей бітумний для бетонних та 
пластикових тримачів 51

К-950 1490 500    Антикорозійна паста  
(технічний вазилін) 51

К-1000 1490 100    Пристрій для вирівнювання 
дроту 52

M-115 1500 115   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 16/10 1,5 м 88

M-120 1500 120   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 16/10 2 м 86

M-125 1500 125   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 16/10 2,5 м 86

M-130 1500 130   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 16/10 3 м 86

M-135 1500 135   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 16/10 3,5 м 86

M-140 1500 140   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 16/10 4 м 86

M-215 1500 215   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 1,5 м з різьбою основи 86

M-220 1500 220   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 2 м з різьбою основи 86

M-225 1500 225  Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 2,5 м з різьбою основи 86

M-230 1500 230   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 3 м з різьбою основи 86
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M-235 1500 235   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 3,5 м з різьбою основи 86

M-240 1500 240   Блискавкоприймач алюмінієвий 
збірний 4 м з різьбою основи 86

M-315 1500 315   Блискавкоприймач трубчастий 
16/10 алюмінієвий 1,5 м 87

M-320 1500 320   Блискавкоприймач трубчастий 
16/10 алюмінієвий 2 м 87

M-325 1500 325   Блискавкоприймач трубчастий 
16/10 алюмінієвий 2,5 м 87

M-330 1500 330   Блискавкоприймач трубчастий 
16/10 алюмінієвий 3 м 87

M-415 1500 415   Блискавкоприймач збірний 
16/10 мідний 1,5 м 87

M-420 1500 420  Блискавкоприймач збірний 
16/10 мідний 2 м 87

M-425 1500 425   Блискавкоприймач збірний 
16/10 мідний 2,5 м 87

M-430 1500 430   Блискавкоприймач збірний 
16/10 мідний 3 м 87

M-016 1500 16X   Тримач блискавкоприймача 
16/10 з дюбелем та шпилькою 88

M-017 1500 17X  Тримач блискавкоприймача 
16/10 до поручня 88

M-018 1500 18X   Тримач блискавкоприймача 
16/10 фальцевий 89

M-019 1500 192   Тримач блискавкоприймача 
16/10 з пластиною 89

M-020 1500 202   Тримач блискавкоприймача 
16/10 з пластиною L-50 89

M-021 1500 202   Тримач блискавкоприймача 
16/10 з пластиною L-100 89

M-032 1500 323   З’єднювач щогли блискав-
коприймача d32 та дроту 90

M-042 1500 423   З’єднювач щогли блискав-
коприймача d42 та дроту 90

M-050 1500 503      Тримач для щогли блискав-
коприймача з опорою L-250 91

M-052 1500 522   Металева підставка для бли-
скавкоприймача 16 мм 90

M-053 1500 532   Металева підставка для бли-
скавкоприймача 16 мм 90

M-054 1500 541    Металева основа щогли бли-
скавкоприймача 90

M-055 1500 551    Металева основа щогли бли-
скавкоприймача велика 90

M-058 1500 582      Ізольований тримач блискав-
коприймача 16/10 з пластиною 95

M-059 1500 592      Ізольований тримач блискав-
коприймача 16/10 з пластиною 95

M-060 1500 60Х     Тримач для щогли блискав-
коприймача ø32 мм 91

M-061 1500 61Х     Тримач для щогли блискав-
коприймача ø32 мм L-300 91

M-062 1500 62Х     Тримач для щогли блискав-
коприймача ø42 мм 91

M-063 1500 63Х     Тримач для щогли блискав-
коприймача ø42 мм L-400 91

M-065 1500 651     Тринога щогли блискав-
коприймача 92

M-066 1500 661     Тринога щогли блискав-
коприймача 92

M-067 1500 671      Тринога щогли блискав-
коприймача велика 92

M-068 1500 682      Ізольований тримач блискав-
коприймача 16/10 до антени 95

M-069 1500 692      Ізольований тримач блискав-
коприймача 16/10 до антени 95

M-070 1500 702      Тримач стержня ø16 мм до 
труби 100-300 універсальний 93

M-071 1500 712      Тримач стержня ø16 мм до 
труби 300-500 універсальний 93

M-072 1500 722      Тримач щогли ø32 мм до 
труби 100-300 універсальний 93

M-073 1500 732      Тримач щогли ø32 мм до 
труби 300-500 універсальний 93

M-074 1500 742    Тримач щогли ø32 мм до труби 
100-300 універсал. подвійний 93

M-075 1500 752    Тримач щогли ø42 мм до труби 
100-300 універсал. подвійний 93

M-076 1500 762    Тримач щогли ø32 мм до труби 
300-500 універсал. подвійний 93

M-077 1500 772    Тримач щогли ø42 мм до труби 
300-500 універсал. подвійний 93

M-078 1500 782      Ізольований тримач блискав-
коприймача 16/10 до труби L500 95

M-079 1500 792      Ізольований тримач блискав-
коприймача 16/10 до труби L750 95

M-080 1500 802      Тримач щогли блискав-
коприймача ø32 до конструкцій 94

артикул код назва сторінка

M-082 1500 821      Тримач щогли блискав-
коприймача ø42 до конструкцій 94

M-083 1500 832       Тримач для щогли ø32 мм 
М16 94

M-084 1500 842       Тримач для щогли ø42 мм 
М16 94

M-088 1500 882      Ізольований тримач блискав-
коприймача 16/10 до труби L500 95

M-089 1500 892      Ізольований тримач блискав-
коприймача 16/10 до труби L750 95

M-091 1500 912      З’єднувач регулювальний 
М16 одиничний 94

M-093 1500 932      Комплект регулювальний для 
щогли з триногою 94

M-01/15 1501 156    Блискавкоприймач для комину 
1,5 м 58

M-01/20 1501 206    Блискавкоприймач для комину 
2 м 58

M-01/25 1501 256    Блискавкоприймач для комину 
2,5 м 58

M-01/30 1501 306    Блискавкоприймач для комину 
3 м 58

M-01/35 1501 356    Блискавкоприймач для комину 
3,5 м 58

M-01/40 1501 406    Блискавкоприймач для комину 
4 м 58

M-02/30 1502 303     Щогла блискавкоприймача 
3 м 59

M-02/32 1502 323 Щогла активного  
блискавкоприймача 3 м 76

M-02/40 1502 403 Щогла блискавкоприймача 4 м 59

M-02/42 1502 423 Щогла активного  
блискавкоприймача 4 м 76

M-02/50 1502 503 Щогла блискавкоприймача 5 м 59

M-02/52 1502 523 Щогла активного  
блискавкоприймача 5 м 76

M-02/60 1502 603 Щогла блискавкоприймача 6 м 59

M-02/62 1502 623 Щогла активного  
блискавкоприймача 6 м 76

M-02/70 1502 703 Щогла блискавкоприймача 7 м 59

M-02/72 1502 723 Щогла активного  
блискавкоприймача 7 м 76

M-02/80 1502 803 Щогла блискавкоприймача 8 м 59

M-02/82 1502 823 Щогла активного  
блискавкоприймача 8 м 76

M-03/30 1503 303 Щогла блискавкоприймача з 
боковим кріпленням  3 м 60

M-03/40 1503 403 Щогла блискавкоприймача з 
боковим кріпленням  4 м 60

M-03/50 1503 503 Щогла блискавкоприймача з 
боковим кріпленням  5 м 60

M-03/60 1503 603 Щогла блискавкоприймача з 
боковим кріпленням  6 м 60

M-04/15 1504 156 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 1,5 м 61

M-04/20 1504 206 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 2 м 61

M-04/25 1504 256 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 2,5 м 61

M-04/30 1504 306 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 3 м 61

M-04/35 1504 356 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 3,5 м 61

M-04/40 1504 406 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 4 м 61

M-05/30 1505 303 Блискавкоприймач на тринозі 
3 м 62

M-05/32 1505 323 Щогла активного блискав-
коприймача на тринозі 3 м 77

M-05/40 1505 403 Блискавкоприймач на тринозі 
4 м 62

M-05/42 1505 423 Щогла активного блискав-
коприймача на тринозі 4 м 77

M-05/50 1505 503 Блискавкоприймач на тринозі 
5 м 62

M-05/52 1505 523 Щогла активного блискав-
коприймача на тринозі 5 м 77

M-05/60 1505 603 Блискавкоприймач на тринозі 
6 м 62

M-05/62 1505 623 Щогла активного блискав-
коприймача на тринозі 6 м 77

M-05/70 1505 703 Блискавкоприймач на тринозі 
7 м 63

M-05/72 1505 723 Щогла активного блискав-
коприймача на тринозі 7 м 78
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M-05/80 1505 803 Блискавкоприймач на тринозі 
8 м 63

M-05/82 1505 823 Щогла активного блискав-
коприймача на тринозі 8 м 78

M-05/90 1505 903 Блискавкоприймач на тринозі 
9 м 64

M-05/92 1505 923 Щогла активного блискав-
коприймача на тринозі 9 м 78

M-05/100 1505 103 Блискавкоприймач на тринозі 
10 м 64

M-05/110 1505 113 Блискавкоприймач на тринозі 
11 м 64

M-05/120 1505 123 Блискавкоприймач на тринозі 
12 м 65

M-05/140 1505 143 Блискавкоприймач на тринозі 
14 м 65

M-05/150 1505 153 Блискавкоприймач на тринозі 
16 м 65

M-06/01 1506 016 Блискавкоприймач з металевою 
підставкою 0,5 м 66

M-06/02 1506 026 Блискавкоприймач з металевою 
підставкою 1 м 66

M-06/03 1506 036 Блискавкоприймач  
регулювальний 0,5 м 66

M-06/04 1506 046 Блискавкоприймач  
регулювальний 1 м 66

M-06/10 1506 106 Блискавкоприймач  
з металевою основою 1 м 67

M-06/15 1506 156 Блискавкоприймач  
з металевою основою 1,5 м 67

M-06/20 1506 206 Блискавкоприймач  
з металевою основою 2 м 67

M-06/25 1506 256 Блискавкоприймач  
з металевою основою 2,5 м 67

M-06/30 1506 306 Блискавкоприймач  
з металевою основою 3 м 67

M-07/30 1507 303 Блискавкоприймач  
з металевою основою 3 м 68

M-07/32 1507 323 Щогла активного блискав-
коприймача з основою 3 м 79

M-07/40 1507 403 Блискавкоприймач  
з металевою основою 4 м 68

M-07/42 1507 423 Щогла активного блискав-
коприймача з основою 4 м 79

M-07/50 1507 503 Блискавкоприймач  
з металевою основою 5 м 68

M-07/52 1507 523 Щогла активного блискав-
коприймача з основою 5 м 79

M-07/60 1507 603 Блискавкоприймач  
з металевою основою 6 м 68

M-07/62 1507 623 Щогла активного блискав-
коприймача з основою 6 м 79

M-07/60 1507 603 Блискавкоприймач  
з металевою основою 6 м 68

M-07/72 1507 723 Щогла активного блискав-
коприймача з основою 7 м 79

M-07/70 1507 703 Блискавкоприймач  
з металевою основою 7 м 69

M-07/82 1507 823 Щогла активного блискав-
коприймача з основою 8 м 79

M-07/80 1507 803    Блискавкоприймач 
з металевою основою 8 м 69

M-08/15 1508 156 Блискавкоприймач  
з кріпленням до труб 1,5 м 70

M-08/20 1508 206 Блискавкоприймач  
з кріпленням до труб 2 м 70

M-08/25 1508 256 Блискавкоприймач  
з кріпленням до труб 2,5 м 70

M-08/30 1508 306 Блискавкоприймач  
з кріпленням до труб 3 м 70

M-08/35 1508 356 Блискавкоприймач  
з кріпленням до труб 3,5 м 70

M-08/40 1508 406 Блискавкоприймач  
з кріпленням до труб 4 м 70

M-09/40 1509 403 Блискавкоприймач  
з кріпленням до труб 4 м 71

M-09/50 1509 503 Блискавкоприймач  
з кріпленням до труб 5 м 71

M-09/60 1509 603 Блискавкоприймач  
з кріпленням до труб 6 м 71

артикул код назва сторінка

M-10/10 1510 10Х Блискавкоприймач коньковий 
півкруглий 1 м 72

M-10/11 1510 11Х Блискавкоприймач коньковий 
кутовий 1 м 72

M-10/15 1510 15Х Блискавкоприймач коньковий 
півкруглий 1,5 м 72

M-10/16 1510 16Х Блискавкоприймач коньковий 
кутовий 1,5 м 72

M-10/20 1510 20Х Блискавкоприймач коньковий 
півкруглий 2 м 72

M-10/21 1510 21Х Блискавкоприймач коньковий 
кутовий 2 м 72

M-10/26 1510 26Х Блискавкоприймач коньковий 
кутовий 2,5 м 73

M-10/31 1510 31Х Блискавкоприймач коньковий 
кутовий 3 м 73

M-12/30 1512 303  Щогла з ізольованим  
струмовідводом 3 м 74

M-12/40 1512 403  Щогла з ізольованим  
струмовідводом 4 м 74

M-12/50 1512 503  Щогла з ізольованим  
струмовідводом 5 м 74

M-12/60 1512 603  Щогла з ізольованим  
струмовідводом 6 м 74

M-12/70 1512 703  Щогла з ізольованим  
струмовідводом 7 м 74

M-20/09 1520 091 Блискавкоприймач  
окремостоячий 9 м 80

M-20/10 1520 101 Блискавкоприймач  
окремостоячий 10 м 80

M-20/11 1520 111 Блискавкоприймач  
окремостоячий 11 м 80

M-20/12 1520 121 Блискавкоприймач  
окремостоячий 12 м 80

M-20/13 1520 131 Блискавкоприймач  
окремостоячий 13 м 81

M-20/14 1520 141 Блискавкоприймач  
окремостоячий 14 м 81

M-20/15 1520 151 Блискавкоприймач  
окремостоячий 15 м 81

M-20/16 1520 161 Блискавкоприймач  
окремостоячий 16 м 82

M-20/17 1520 171 Блискавкоприймач  
окремостоячий 17 м 82

M-20/18 1520 181 Блискавкоприймач  
окремостоячий 18 м 82

M-20/19 1520 191 Блискавкоприймач  
окремостоячий 19 м 82

M-20/20 1520 201 Блискавкоприймач  
окремостоячий 20 м 82

M-20/22 1520 221 Блискавкоприймач  
окремостоячий 22 м 84

M-20/24 1520 241 Блискавкоприймач  
окремостоячий 24 м 84

M-20/26 1520 261 Блискавкоприймач  
окремостоячий 26 м 84

M-20/27 1520 281 Блискавкоприймач  
окремостоячий 28м 84

M-20/30 1520 301 Блискавкоприймач  
окремостоячий 30 м 84

WF290 1521 290 Анкерна закладна для бетонного 
фундаменту БП 10-15 м 83

WF420 1521 420 Анкерна закладна для бетонного 
фундаменту БП 16-20 м 83

WF550 1521 550 Анкерна закладна для бетонного 
фундаменту БП 22 м 85

WF600 1521 600 Анкерна закладна для бетонного 
фундаменту БП 24-26 м 85

WF750 1521 750 Анкерна закладна для бетонного 
фундаменту БП 28-30 м 85

A-02 1600 020 Реєстратор ударів блискавки 
PLW-02.B 104

A-03 1600 030 Реєстратор ударів блискавки 
PLW-03.А 104

A-25 1600 253 Активний блискавкоприймач 
Gromostar 25 100

A-35 1600 353 Активний блискавкоприймач 
Gromostar 35 101

A-45 1600 453 Активний блискавкоприймач 
Gromostar 45 102

A-60 1600 603 Активний блискавкоприймач 
Gromostar 60 103
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Кабельні електричні системи від
відомої польської компанії ELEKTRA

www.tdsb.com.ua/elektra

ТД «Системи Безпеки» - офіційний
представник компанії ELEKTRA в Україні

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ТРУБОПРОВОДІВ ВІД ЗАМЕРЗАННЯ

СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ДАХУ ВІД СНІГУ ТА ЛЬОДУ

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРИЧНОГО ОПАЛЕННЯ

СИСТЕМИ АНТИОБЛЕДЕНІННЯ



www.fs-lps.com

блискавкозахист

ТзОВ «Торговий Дім «Системи Безпеки»

Дистриб’ютор:

79024, Україна
м. Львів, вул. Промислова, 60

www.fs-lps.com
www.tdsb.com.ua

(032) 242 04 07
(098) 306 32 93
(098) 174 08 60
(067) 673 01 11

info@tdsb.com.ua


