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БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ GROMOSTAR блискавкозахист FS
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АКТИВНІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ E.S.E.

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!
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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 через різьбове 
з’єднання М16 (див. параметри щогл на стор. 70-72)

• 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 через різьбове 
з’єднання М16 (див. параметри щогл на стор. 70-72)

• 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 через різьбове 
з’єднання М16 (див. параметри щогл на стор. 70-72)

• 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 79 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 через різьбове 
з’єднання М16 (див. параметри щогл на стор. 70-72)

• 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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РЕЄСТРАТОРИ УДАРІВ БЛИСКАВКИ

• 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. 

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

А-02   Реєстратор ударів блискавки PLW-02.B

• 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

Сертифікати на активні блискавкоприймачі 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

Актуальні сертифікати для завантаження завжди доступні на нашій сторінці

www.fs-lps.com/gromostar
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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

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


