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Piorunochron z wczesną emisją lidera

GRoMosTAR Pix3

ORW-ELS §p. z o.o.
ul. Leśna 2
37 -310 Nowa §arzyna

Według załącznika

Piorunochron do stosowaniu i układach ochrony odgromowej
obiektórv.

NFC 17-102 z20l1, PN-EN 62561-1z2alż

InsĘtut EnergeĘki

DZC|O9fBnarc

od 18 maja 2016 do 18 maja 2021

Prawo do posługiwania się certyfikatem zgodności w okresie jego ważności doĘczy wyłącznie:
l Ęch egzemplarzy, które spełniają wyżej określone wymagńnia i posiadają idenĘczne właściwości

(parametry) jak wzory/próbki wyrobów przedstawione do badań,
właściciela certyfikatu lub jego upoważnionego przedstawiciela.

Zestawienie pr4upisan)lch paramełrów włrobu zawierą załqcznik do niniejszego cert}l_fikatu.

Model cer§,fi kacji obejmuje:

- badania i ocenęjakości projektowej,

- ocęnę systemujakości dostawcy.
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ZAŁĄC;ZNIK CERTYFIKATU IEn
NR oo2 12016

ZESTAWIENIE PRZYPISANYCH PARAMETROW WYROBU

1. 1) 
- wymiary zgodnie z rysunkiem

2. 2) - Badania wykonane wg PN-EN lSa 9ż27:2007 (mgła solna) oraz

PN-EN lSO 6988:2000 (wilgotna atmosfera siarkowa).

3. 3) - Zabes badan odpowiada wymaganiom norm: PN-EN 6256I-I:2al2
(klasa H) i NF C I7-102:2a11.

4. 4'' 
-Zakres badań odpowiada wymaganiom norTny NF C 17-1 0ż:2a11.

5. Wymagania doĘczące pĄektowania i tworzenia systemów ochrony
odgromowej za pomocą piorunochronów z wczesną emisją lidera powinny
być zgodne z w5łnaganiami nonny NF C 17-10ż:2011.

6. Badania potwierdzane w niniejsrym ceffitkacie są ważne równięż dla
piorunochronów z wczesną emisją lidera w odmianach występujących pod
nazwami handlowymi GROMOSTAR Tl PiX3a, JONOSTAR,
JONOSTAR T.

GROMOSTAR / Pix3
Materiał zwódzę stali nierdzewnei rNil Zwódzmiędzi (Cu\

Wymiary 1) 
;**1

H*474;D-50,8;A-148;
B -286;C - 4a

H-474;D-63;A-148;
B-286: C-40

Próby środowiskowe #)' 3),

- atmosferzemg}ysolnej
- wilgotnej atmosferze

siarkowej (667 ppm *
25 ppm)

\\ynik pozytywny

Próba wlźrzymałości na udar
prądowy3)
(prąd udarowy 100 kA; fala
50/350 ps; energia 2,5 MJ/Q)

wynik pozytywny

Próba wyprzedzenia
crasowegoa)

AT:60 ps dla fali referencyjnej o czasie narastania 650 ps
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O6nagnannR cltcreM 6nucxaexo3axrcry Ta 3a3eMneHHr B acoprnMeHTi
(:rigno AoAarKy 7 noenqift)

2vtr.tY
27.12.1040.00

xoa, AKIIII

ACTyEN 62305-3:2012 (n. 5.6.2,ra6n.6,7; n. 5.4, 8.1)
l-lpaerna ynauryBaHHe eneKrpoycraHoBoK. Posgin 1 3aranuxi npaBrna.
f-naaa 1.7 3aseMnenxn i saxrcxi 3axoAn eneKrpo6e3nexyt (n. 1.7.117 ,
ra6n. 1.7.51

TgOB Toproenfi 4iu <<GucreMn 6e3neKrD, KoA eAPnOy 39054598,
79052, M. flbBiB, eyn. HrsnnHa,5124
Agpeca B,tpo6HnqrBa: M. rluaie, eyn. TopS'n*a,2Sa

TsOB Toproeui gina <<CrcreMn 6e3nernD, KoA eAPnOy 39054598,
79052, u. Iueie, Byn. Hn3nHHa,5124

O6na4xaxxf, cr4creM 6nrcxaexo3axxcry Ta 3a3eMneHHr B acoprruenri,
|4o B,rroroBnflrcrbce cepiiHo s 10.08.2020 p. go 09.08.2021 p. KoHrponb
Bi4noBiAHocri npoAyKqii BnMoraM Hfl e4iicxroerbcff lunexoM npoBe4eHHf,
rexHiqHoro HarnHAy o4l,tH pa3 B nepioA.qii ceprrsixara eignoBigHocri

, An "flbeiecraxAaprMerpororie", 79005, M. tlbBiB,
eyn. Kn. Pouara, 38, ren. (032) 261-60-30,
centr@semesta.lviv.ua, arecrar npo aKpegxraqip HAAy
Nel O21 0 eip, 27 .11 .2017 p. unnnnh Ao 26.11.2022 p.

Bn An <fl ueiBcraHAaprMerponorifi >, 7901 9, rvr. fl uei e, eyn. 3aeogcura, 26a
arecrar npo axpeAnraqirc Ns20586 ei427.11.2019 p., nporoKon Ne65-fl/20 ei4
07.08.20 p., Br,rcHoBox OOB flfl <IseiecraHAaprMerponoriR> 6/n eig 10.08.2020 p.

8302 8535

A.fl. Gntos

ca
tlruicrl ceprnQixaris eiAnosiAeocrt

uoxua nepeeipnrr r Peecrpi

!,lI ..Aleiacru4aprMerpo orit>>

zaret (032) 261-69-44

rHrrllaM, trPr3Bqnle
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Ilepenir KoMnneKryKrrmx Bl,rpo6ie go cHGTeM 6nucragxo3axucry Ta 3a3euneHHr:

1 l-pyna <<Gn - 3nyqHrKt,t;

2fpyna <rH> - rpruavi;

3 Fpyna <<Gn - y3eMnerHe;

4l-pyna <M> - 6nrcxasxonpniuavi;

5 l-pyna <A> - aKrHeHi 6nncxaexonpniuavi;

6 Fpyna <<K> - inui rounnerryrcvi;

7 l-pyna <Wn - npoei4nrxr.

Bcsoro: 7 nosnqifi
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