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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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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


