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 Своїм корінням Торговий Дім “Системи Безпеки” завдячує 
відомій львівській компанії ПП “Професійні Системи Безпеки”. Можна 
ствердно сказати, що ця компанія “познайомила” Україну з 
високоякісними елементами обладнання системи блискавкозахисту 
“ELKO-BIS”, була “піонером” та ініціатором запровадження 
європейських нормативних документів EN 62305 на території нашої 
держави, виховала багато першокласних фахівців.  
 Пройшовши чудову практику в частині проектування та 
монтажу систем блискавкозахисту, Торговий Дім “Системи Безпеки” 
вибудував ефективну торгову політику, залучаючи до кола своїх 
Клієнтів монтажні компанії зі всіх куточків нашої країни.    
 Інтереси компанії не закінчуються простим продажем товару. 
Наш шлях пролягає важкою, тернистою дорогою. Але результати 
говорять самі за себе.  

 У світ вийшов альбом креслень блискавкоприймачів THOR з 
проведеними статичними розрахунками на міцність, стійкість та 
деформативність блискавкоприймачів з врахуванням найбільш 
небезпечних випадків дії вітрового навантаження (відповідно до ДБН 
В.1.1-2:2006. Навантаження і впливи).  
 Проведено ряд випробувань корозійної стійкості покриття 
оцинкованих деталей в соляному тумані (відповідно до СТ МЕК 
68-2-11-81), як українських так і зарубіжних виробників елементів 
систем блискавкозахисту. На наше переконання українське 
гальванічне цинкування мало чим поступається закордонним 
аналогам та має добрі перспективи. 
 Восени 2016 року, заручившись підтримкою спеціалістів 
Львівського Державного Університету Безпеки Життєдіяльності, наша 
компанія випустила у світ методичні рекомендації, призначені для 
допомоги проектантам в проектуванні систем блискавкозахисту. 
    
 В цьому каталозі пропонуємо звернути увагу на нові елементи 
обладнання систем блискавкозахисту львівського виробництва, 
історія яких тільки розпочинається.  
 Сподіваємось, що поруч з високоякісним брендом “ELKO-BIS”, 
який дуже добре зарекомендував себе на різноманітних об'єктах, 
українське обладнання під маркою “FS” також знайде свого 
поціновувача.  
 Зі своєї сторони ми прикладемо максимум зусиль, щоб 
задовільнити Ваші вимоги, та вимоги Ваших Замовників.  
 Торговий Дім “Системи Безпеки” - будуємо Україну разом!  



www.tdsb.com.ua/fs

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ст. 9
Група “С” - Затискачі 
затискачі для з’єднання провідників при монтажі сітки 
блискавкозахисту, струмовідводів та заземлення

ст. 13
Група “Н” - Тримачі дроту 

тримачі для кріплення дроту блискавкозахисту по даху 
та стінах при монтажі сітки та струмовідводів

ст. 21
Група “К” - Інші комплектуючі 
додаткові комплектуючі для прокладання 
струмовідводів та інших провідників блискавкозахисту

ст. 28
Група “G” - Заземлення 

модульні комплекти та додаткові елементи для 
виконання вертикального вбивного заземлення

ст. 31
Група “W” - Провідники 

дріт та полоса для використання в системі 
блискавкозахисту та заземлення

ст. 33

Група “М” -  
Блискавкоприймачі THOR 

надійні сертифіковані блискавкоприймачі для 
використання у всіх вітрових зонах в Україні

ст. 47

Активні блискавкоприймачі 
GROMOSTAR 

активні блискавкоприймачі Gromostar (Польща)

TDSB - FS - 03

ст. 57
Методичні рекомендації  
з розрахунку та проектування  
системи блискавкозахисту



www.tdsb.com.ua/fs
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       1201 012  - арт. С-011 

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

• Коди груп обладнання:  

10 - група G - заземлення 
11 - група W - провідники 
12 - група С - затискачі 
13 - група Н - тримачі 
14 - група К - інші комплектуючі 
15 - група М - блискавкоприймачі THOR 
16 - активні блискавкоприймачі Gromostar

 оцинкована гальванічно сталь 

 гарячецинкована сталь 

 нержавіюча сталь 

 оцинкована сталь, лакована в колір 

 мідь 

 пластик

ОС

LA

CU

NI

PL

Лаковані елементи (LA) можуть бути 
полакованими в колір даху згідно RAL

RAL 3011 

RAL 8004 

RAL 3009

RAL 9005 

RAL 6005 

RAL 8017

ST

Структура побудови коду обладнання на прикладі затискача арт. С-011

• 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

Позначення матеріалів виконання Лаковані елементи (LA)

Онлайн-каталог обладнання FS Схеми монтажу елементів в DWG

www.tdsb.com.ua/fs

Наш перелік елементів для блискавкозахисту 
постійно розширюватиметься. Всі новинки 
обладнання з їх фото та характеристиками 
з’являтимуться в онлайн-каталозі обладнання 
блискавкозахисту на нашому веб сайті!

Завантажте схеми монтажу елементів 
блискавкозахисту FS в форматі DWG (AutoCAD) 
для використання їх у Ваших проектах! 
Посилання для завантаження доступні в онлайн-
каталозі обладнання FS! 

www.tdsb.com.ua/fs

04 - TDSB - FS
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Н-021

С-021 С-021Н-042

Н-021

Н-021

С-011

С-031

С-022 G-16/30

Група “С” - Затискачі

С-011 С-021 С-022 С-031

Група “H” - Тримачі

Н-021 Н-042 Н-802

Група “М”  
       - Блискавкоприймачі М-01/20

Група “G”  
      - Заземлення

Група “W” - Провідники

G-16/30

FI 08

Н-802

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

Блискавкозахист	приватного	будинку

С-061
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06 - TDSB - FS

• збільшена товщина затискачів до 2,5 мм, що 
сприятиме кращій стійкості і довговічності на відміну 
від затискачів з товщиною 1,8 та 2 мм; 

• додаткове лакування оцинкованих елементів, що 
сприяє кращому захисту шару цинку від механічних 
впливів; 

• різні комплектації тримачів для використання на 
різних типах покрівлі та стін; 

• можливість лакування тримачів у колір даху 
відповідно системі RAL; 

• надійні блискавкоприймачі THOR, які витримують 
максимальні вітрові навантаження для І, ІІ, ІІІ та IV 
вітрових зон згідно ДБН В.1.2-2:2006; 

• демократичні стійкі українські ціни на обладнання; 

• постійна наявність пропонованого в каталозі 
обладнання у нас на складі у Львові, що дозволить 
нашим Клієнтам отримати необхідне обладнання вже 
після 1-2х днів після замовлення; 

• великий асортимент елементів, який постійно 
поповнюватиметься.

Переваги	елементів	блискавкозахисту	FS

Блискавкозахист	FS	-	європейська	якість	  
та	українські	ціни!
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Підтвердження	якості	цинкування	елементів	блискавкозахисту

Методичні	рекомендації	з	проектування	блискавкозахисту

Тема проектування та розрахунку систем блискавкозахисту є завжди актуальною для 
проектних та монтажних організацій, неправильно проведений розрахунок може коштувати 
чималих матеріальних збитків чи, навіть, загрожувати життю людини, внаслідок удару 
блискавки. Тому ми розробили покрокову методику з проектування систем блискавкозахисту, 
яка призначена для допомоги з розрахунком та проектуванням даної системи.  

більше інформації дивіться на стор. 54

Левова частина з переліку елементів 
блискавкозахисту FS пропонується у виконанні з 
гальванічно оцинкованої сталі . Товщина 
гальванічного покриття затискачів та тримачів 
становить 10-12 мкм, що відповідає ГОСТ 
9.301-86, з подальшим нанесенням захисного 
лаку. В свою чергу лакове покриття збільшує 
корозійну стійкість оцинкованих деталей в 2 рази. 
Таким чином забезпечуються покращені 
характеристики покриття виробів. Покриття 
проходить періодичну перевірку на відповідність 
до ГОСТ 9.308-85 та DIN EN ISO 9227-2006. 

Відповідно до стандарту МЕК 68-2-11-81 було 
проведено ряд випробувань корозійної стійкості 
покриття оцинкованих деталей з асортименту 
обладнання блискавкозахисту FS в соляному 
тумані протягом 168 годин. Випробування 
проводила акредитована лабораторія ТзОВ ВКФ 
“ЛІЗО”. За підсумками даних випробувань 
оцинковані елементи блискавкозахисту FS не 
поступилися якістю в порівнянні з елементами 
польського виробництва (дивіться на фото 
порівняння елементів до та після випробувань). 

На наше переконання українське гальванічне 
цинкування мало чим поступається закордонним 
аналогам та має добрі перспективи.

Фото елементів FS (зліва) та польського 
виробництва (справа) до випробування

Фото елементів FS (зліва) та польського 
виробництва (справа) після 168 годин 

випробувань
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C-011    Затискач для дроту універсальний

артикул код А, мм В, мм С, мм

C-011 1201 012 40 40 2,5

• призначення:  
для хрестового або поздовжнього з’єднання дроту 
ø 8..10 мм; 

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь товщиною 2,5 мм, 
покриття захисним лаком 

• можливе використання як тримач дроту на фальц 
• болт М10/35 підвищеної міцності 
• швидкий та зручний монтаж

C-021    Затискач для дроту хрестовий

артикул код А, мм В, мм С, мм

C-021 1202 012 60 60 2,5

• призначення:  
для хрестового або поздовжнього з’єднання дроту 
ø 8..10 мм; 

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь товщиною 2,5 мм, 
покриття захисним лаком 

• додаткові втиснення для кращої фіксації дроту 
• 4 болти М8/35

Група	“С”	-	ЗАТИСКАЧІ	
затискачі	для	з’єднання	провідників	при	монтажі	сітки	

блискавкозахисту,	струмовідводів	та	заземлення

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

www.tdsb.com.ua/fs TDSB - FS - 09
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ГРУПА С - ЗАТИСКАЧІ
Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

C-022    Затискач для полоси хрестовий

артикул код А, мм В, мм С, мм

C-022 1202 022 60 60 2,5

• призначення:  
для хрестового або поздовжнього з’єднання 
полоси шириною до 30 мм; 

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь товщиною 2,5 мм, 
покриття захисним лаком 

• 4 болти М8/35

C-031    Затискач контрольний (3 пластини)

артикул код А, мм В, мм С, мм

C-031 1203 012 60 60 2,5

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

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь товщиною 2,5 мм, 
покриття захисним лаком 

• проміжна пластина для кращої фіксації і контакту 
• 4 болти М8/35 

C-032    Затискач контрольний (2 пластини)

артикул код А, мм В, мм С, мм

C-032 1203 022 60 60 2,5

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

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь товщиною 2,5 мм, 
покриття захисним лаком 

• додаткові втиснення для кращої фіксації дроту 
• 4 болти М8/35

www.tdsb.com.ua/fs
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Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

C-042    Затискач для стержня ø16 та дроту/полоси (2 пластини)

артикул код А, мм В, мм С, мм

C-042 1204 022 60 60 2,5

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

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь товщиною 2,5 мм, 
покриття захисним лаком 

• додаткові втиснення для кращої фіксації дроту 
• 4 болти М8/35

C-041    Затискач для стержня ø16 та дроту/полоси

артикул код А, мм В, мм С, мм

C-041 1204 012 60 60 2,5

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

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь товщиною 2,5 мм, 
покриття захисним лаком 

• проміжна пластина для кращої фіксації і контакту 
• 4 болти М8/35

ГРУПА С - ЗАТИСКАЧІ

www.tdsb.com.ua/fs TDSB - FS - 11

C-061    Зажим для дроту до ринви

артикул код А, мм В, мм С, мм E, мм

C-061 1206 012 107 40 40 35

• призначення:  
для прокладання дроту по ринві горизонтально  
або для переходу дроту через ринву вертикально; 

• можливість прокладати дріт у будь-якому напрямку 
• 1 болт М6/35 + 1 болт М10х20 

• варіанти матеріалу виконання:

код	1206	012ОС код	1206	018LA
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• призначення:  
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 (2х М8/25) 

• матеріал виконання: оцинкована гальванічно сталь, 
покрита захисним лаком

ГРУПА С - ЗАТИСКАЧІ
Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

C-091    Клема фальцева з пластиком

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм

C-091 1209 012 40 30 40 15

• призначення:  
прокладання дроту блискавкозахисту ø8..10 мм по 
фальцевій покрівлі або конструкціях; 

• фіксує дріт до фальців за допомогою кріпильних  
болтів (2х М8/25) 

• матеріал виконання клеми: оцинкована  
гальванічно сталь, покриття захисним лаком 

• матеріал виконання тримача: термостійкий пластик

C-092    Клема фальцева металева

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм

C-092 1209 022 40 30 57 15

C-093    Клема фальцева хрестова

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм

C-093 1209 032 40 30 40 15

www.tdsb.com.ua/fs

• призначення:  
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 (2х М8/25) 

• матеріал виконання: оцинкована гальванічно сталь, 
покрита захисним лаком

12 - TDSB - FS



Н-011..14    Тримач дроту пластиковий з дюбелем

артикул код А, мм В, мм С, мм F, мм

H-011 1301 019 100 70 6 10

H-012 1301 029 120 90 8 12

H-013 1301 039 190 150 8 12

H-014 1301 049 250 220 8 12

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по стінах будівель 

• матеріал виконання:  
тримач: атмосферо- і температуростійкий пластик 
шпилька: оцинкована сталь 

• кріпиться за допомогою шпильки з дюбелем розпірним 
• швидкий та зручний монтаж завдяки защіпці

Група	“H”	-	ТРИМАЧІ	
тримачі	для	кріплення	дроту	блискавкозахисту	по	даху	 

та	стінах	при	монтажі	сітки	блискавкозахисту	і	струмовідводів

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

Н-015    Тримач дроту пластиковий з шурупом і підкладкою

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевих дахах або 
стінах (металочерепиця, профнастил, бляха, сендвіч панелі) 

• матеріал виконання:  
атмосферо- і температуростійкий пластик 

• кріпиться за допомогою дахового шурупа з підкладкою 
• швидкий та зручний монтаж завдяки защіпці

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм

Н-015 1301 059 40 22 35 24

www.tdsb.com.ua/fs TDSB - FS - 13
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Н-021    Тримач дроту NIRO

Н-016..18    Тримач дроту пластиковий

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевих дахах або 
стінах (металочерепиця, профнастил, бляха, сендвіч панелі) 

• матеріал виконання:  
атмосферо- і температуростійкий пластик 

• швидкий та зручний монтаж завдяки защіпці

артикул код A, мм В, мм C, мм F

Н-016 1301 069 40 22 24 M6

Н-018 1301 089 40 22 24 M8

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8 мм по металевих дахах 
з металочерепиці, профнастилу чи бляхи 

• матеріал виконання:  
нержавіюча сталь 

• внутрішній отвір та різьба М6 
• швидкий та зручний монтаж 
• арт. Н-022 йде в комплекті з даховим шурупом та підкладкою

артикул код А, мм В, мм С, мм F

Н-021 1302 013 32 23 24 M6

Н-022 1302 023 32 23 24 M6

Н-023    Тримач дроту NIRO з дюбелем

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8 мм по стінах будівель  
без утеплювача 

• матеріал виконання:  
тримач - нержавіюча сталь, шпилька - оцинкована сталь 

• кріпиться за допомогою шпильки з дюбелем розпірним 
• швидкий та зручний монтаж

артикул код А, мм В, мм С, мм F, мм

Н-023 1302 033 100 70 6 10

www.tdsb.com.ua/fs

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА Н - ТРИМАЧІ

14 - TDSB - FS
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Н-024    Тримач дроту універсальний

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевих дахах 
з металочерепиці, профнастилу чи бляхи 

• кріпиться за допомогою дахового шурупа з підкладкою 
• арт. Н-025 йде в комплекті з даховим шурупом та підкладкою 

• варіанти матеріалу виконання:

артикул код А, мм В, мм С, мм

Н-024 1302 042 115 35 25

Н-025 1302 052 115 35 25

код	1302	042ОС код	1302	048LA код	1302	044CU

www.tdsb.com.ua/fs

Н-026    Тримач дроту універсальний на закручування

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по металевих дахах 
з металочерепиці, профнастилу чи бляхи 

• кріпиться за допомогою дахового шурупа з підкладкою 
• арт. Н-027 йде в комплекті з даховим шурупом та підкладкою 

• варіанти матеріалу виконання:

артикул код А, мм В, мм С, мм

Н-026 1302 062 115 35 25

Н-027 1302 072 115 35 25

код	1302	062ОС код	1302	068LA код	1302	064CU

Н-030    Тримач дроту металевий

артикул код A, мм В, мм C, мм D, мм

Н-030 1303 002 57 20 20 16

TDSB - FS - 15

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по стінах будівель, 
металевих та інших конструкціях 

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь, покрита захисним лаком 

• внутрішній отвір та різьба М8 
• надійне кріплення дроту

ГРУПА Н - ТРИМАЧІ
Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення
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Н-031..34    Тримач дроту металевий з дюбелем

www.tdsb.com.ua/fs

Н-036    Тримач полоси металевий

Н-038    Тримач стержня ø16мм металевий

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм або полоси шириною  
до 30 мм по стінах будівель та конструкціях  

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь, покрита захисним лаком 

• кріпиться за допомогою шпильки з дюбелем розпірним 
• внутрішній отвір та різьба М8 
• надійне кріплення дроту

• призначення:  
для прокладання полоси шириною до 30 мм по стінах 
будівель, металевих та інших конструкціях 

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь, покрита захисним лаком 

• внутрішній отвір та різьба М8 
• надійне кріплення полоси 
• арт. Н-094 йде в комплекті з дюбелем та гвинтом L-70

артикул код A, мм В, мм C, мм D, мм

Н-036 1303 062 57 20 20 16

Н-037 1303 072 57 20 20 16

• призначення:  
для кріплення стержня ø16 мм  до стін, металевих  
та інших конструкцій 

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь, покрита захисним лаком 

• внутрішній отвір та різьба М10 
• надійне кріплення стержня

артикул код A, мм В, мм C, мм D, мм

Н-038 1303 082 57 20 20 16

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм E, мм F, мм

H-031 1303 012 100 20 57 30 6 10

H-032 1303 022 125 20 57 30 8 12

H-033 1303 032 185 20 57 30 8 12

H-034 1303 042 245 20 57 30 8 12

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА Н - ТРИМАЧІ

16 - TDSB - FS
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Н-041    Тримач коньковий прямий з пластиком

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по коньку даху  
з бляхи, профнастилу, бітумної черепиці 

• кріпиться до коньку даху за допомогою шурупів або цвяхів 

• матеріал виконання тримача:  
атмосферо- і температуростійкий пластик 

• варіанти виконання кріплення:

артикул код А, мм В, мм D, мм E, мм

Н-041 1304 012 70 57 40 5

Н-042    Тримач коньковий прямий з NIRO

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8 мм по коньку даху  
з бляхи, профнастилу, бітумної черепиці 

• кріпиться до коньку даху за допомогою шурупів або цвяхів 

• матеріал виконання тримача: нержавіюча сталь  
• варіанти виконання кріплення:

артикул код А, мм В, мм D, мм E, мм

Н-042 1304 022 70 57 32 5

код	1304	022ОС код	1304	028LA код	1304	024CU

код	1304	012ОС код	1304	018LA код	1304	014CU

www.tdsb.com.ua/fs

Н-043    Тримач коньковий прямий металевий
• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по коньку даху  
з бляхи, профнастилу, бітумної черепиці 

• кріпиться до коньку даху за допомогою шурупів або цвяхів 
• збільшена висота кріплення дроту над дахом (115 мм) 

• арт. Н-044 - версія з тримачем дроту на закручування 

• варіанти виконання тримача:

артикул код А, мм В, мм D, мм E, мм кріплення 
дроту

Н-043 1304 032 70 57 115 5 зажимання

Н-044 1304 042 70 57 115 5 закручування

код	1304	032ОС код	1304	038LA код	1304	034CU

TDSB - FS - 17

ГРУПА Н - ТРИМАЧІ
Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

Н-044
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Н-052    Тримач коньковий півкруглий з NIRO

Н-051    Тримач коньковий півкруглий з пластиком
• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по коньку даху  
з черепиці та металочерепиці 

• кріпиться до конька даху шляхом зажимання 

• матеріал виконання тримача:  
атмосферо- і температуростійкий пластик  

• варіанти виконання кріплення:

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм

Н-051 1305 012 65 125-205 26 40

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8 мм по коньку даху  
з черепиці та металочерепиці 

• кріпиться до конька даху шляхом зажимання 

• матеріал виконання тримача: нержавіюча сталь 

• варіанти виконання кріплення:

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм

Н-052 1305 022 65 125-205 26 32

Н-053    Тримач коньковий півкруглий універсальний

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по коньку даху  
з черепиці та металочерепиці 

• кріпиться до конька даху шляхом зажимання 
• збільшена висота кріплення дроту над дахом (115мм) 

• арт. Н-054 - версія з тримачем дроту на закручування 

• варіанти матеріалу виконання кріплення та тримача:

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм кріплення 
дроту

Н-053 1305 032 65 125…205 26 115 зажимання

Н-054 1305 042 65 125…205 26 115 закручування

код	1305	012ОС код	1305	018LA код	1305	014CU

код	1305	022ОС код	1305	028LA код	1305	024CU

код	1305	032ОС код	1305	038LA код	1305	034CU

www.tdsb.com.ua/fs

Н-054

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА Н - ТРИМАЧІ
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Н-062    Тримач дроту NIRO з підставкою

Н-061    Тримач дроту пластиковий з підставкою
• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по даху 
з бляхи або бітумної черепиці 

• кріпиться до даху за допомогою шурупів або цвяхів 

• матеріал виконання тримача:  
атмосферо- і температуростійкий пластик  

• варіанти виконання кріплення:

артикул код А, мм В, мм D, мм E, мм

Н-061 1306 012 60 60 40 5

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8 мм по даху 
з бляхи або бітумної черепиці 

• кріпиться до даху за допомогою шурупів або цвяхів 

• матеріал виконання тримача: нержавіюча сталь 

• варіанти виконання кріплення:

артикул код А, мм В, мм D, мм E, мм

Н-062 1306 022 60 60 32 5

код	1306	012ОС код	1306	018LA код	1306	014CU

код	1306	022ОС код	1306	028LA код	1306	024CU

www.tdsb.com.ua/fs

Н-063    Тримач дроту металевий з підставкою
• призначення:  
для прокладання дроту ø 8..10 мм по даху 
з бляхи або бітумної черепиці 

• кріпиться до даху за допомогою шурупів або цвяхів 
• збільшена висота кріплення дроту над дахом (115 мм) 

• арт. Н-064 - версія з тримачем дроту на закручування 

• варіанти виконання тримача:

код	1306	032ОС код	1306	038LA код	1306	034CU

ГРУПА Н - ТРИМАЧІ
Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

TDSB - FS - 19

артикул код А, мм B, мм D, мм E, мм F, мм кріплення 
дроту

Н-063 1306 032 60 60 115 5 25 зажимання

Н-064 1306 042 60 60 115 5 25 закручування

Н-064
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Н-301..03    Тримач пластиковий для плоского даху

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8 мм по плоскому даху 
з рубероїду, папи чи мембрани 

• тримач рекомендовано приклеювати до покрівлі 

• матеріал виконання:  
атмосферо- і температуростійкий пластик

артикул код А, мм В, мм С, мм Вага, кг    Примітка

Н-301 1330 019 128 160 50 0,1 •без наповнювача 
•без кришки

Н-302 1330 029 128 160 50 0,1 •без наповнювача 
• з кришкою

Н-303 1330 039 128 160 50 1,2 • заповнений бетоном 
• з кришкою

www.tdsb.com.ua/fs

Н-801..91    Хомут для труб з пластиком

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

• матеріал виконання тримача:  
атмосферо- і температуростійкий пластик  

• варіанти матеріалу виконання хомута:

артикул код А, мм В, мм D, мм

Н-801 1380 012 40 25 100

Н-881 1380 812 40 25 80

Н-891 1380 912 40 25 90

Н-802..92    Хомут для труб з NIRO

• призначення:  
для прокладання дроту ø 8 мм по водостічній трубі 

• матеріал виконання тримача:  нержавіюча сталь  

• варіанти матеріалу виконання хомута:

артикул код А, мм В, мм D, мм

Н-802 1380 022 32 25 100

Н-882 1380 822 32 25 80

Н-892 1380 922 32 25 90

код	1380	012ОС код	1380	018LA

код	1380	022ОС код	1380	028LA

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА Н - ТРИМАЧІ
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K-201    Труба монтажна для блискавкозахисту 20/12

артикул код А, мм В, мм D, мм Тип

K-201 1420 019 2000 20 12 труба

K-202 1420 029 45 22 20 з'єднувач

• призначення:  
для прокладання дроту струмовідводу по стіні в 
штукатурці або під утеплювачем 

• труба виконана з термостійкого пластику 
• для з’єднання відрізків труби між собою 
використовувати з’єднувачі для труби арт. К-202 

• для кріплення труби до стіни використовувати 
зажими UD-20 арт. K-203

Група	“K”	-	ІНШІ	КОМПЛЕКТУЮЧІ	
додаткові	комплектуючі	для	використання	у	системі	

блискавкозахисту	та	заземлення

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

K-203    Зажим UD-20 для труби 20/12

артикул код А, мм В, мм D, мм

K-203 1420 032 60 12 20

• призначення:  
для кріплення труби 20/12 арт. К-201 до стін чи конструкцій 

• кріпиться до стін чи конструкцій шурупами або гвинтами 

• матеріал виконання: сталь оцинкована гальванічно

www.tdsb.com.ua/fs TDSB - FS - 21

• при прокладанні струмовідводу у трубі К-201 під утеплювачем чи у штукатурці, рекомендуємо 
використовувати коробку для контрольного фасадного з’єднання арт. К-681 або К-682.
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К-221    Компенсатор дріт-дріт

• призначення:  
для компенсації зміни довжини дроту блискавкозахисту 
внаслідок температурних коливань 

• використовується на прямих відрізках дроту 
блискавкозахисту довжиною більше 40 м 

• компенсатор виконаний з алюмінієвого дроту ø 8 мм 
• з обох сторін приєднано затискач С-011 для приєднання 
до компенсатора дроту ø 8..10 мм

артикул код А, мм В, мм L, мм

К-221 1422 016 500 350 1000

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

www.tdsb.com.ua/fs

К-222    Компенсатор полоса-полоса
• призначення:  
для компенсації зміни довжини полоси блискавкозахисту 
внаслідок температурних коливань 

• використовується на прямих відрізках полоси 
блискавкозахисту довжиною більше 40 м 

• компенсатор виконаний з алюмінієвого дроту ø 8 мм 
• з обох сторін приєднано затискач С-031 для приєднання 
до компенсатора полоси шириною до 30 мм або дроту

артикул код А, мм В, мм L, мм

К-222 1422 026 500 350 1000

К-223    Компенсатор дріт-полоса
• призначення:  
для компенсації зміни довжини дроту блискавкозахисту 
внаслідок температурних коливань 

• використовується на прямих відрізках дроту 
блискавкозахисту довжиною більше 40 м 

• компенсатор виконаний з алюмінієвого дроту ø 8 мм 
• з однієї сторони приєднано затискач арт. С-011 для  
приєднання дроту ø 8..10 мм, з іншої сторони - затискач 
C-031 для приєднання полоси шириною до 30 мм

артикул код А, мм В, мм L, мм

К-223 1422 036 500 350 1000

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

22 - TDSB - FS
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К-271    Зажим натяжний

• призначення:  
для виконання струмовідводів методом натягування 

• можна використовувати для натягування дроту 
струмовідводу на висоті до 30 м 

• надійне закріплення дроту затискачем на 4 болти М8х30 

• матеріал виконання:  
сталь оцинкована гальванічно та покрита захисним лаком

артикул код А, мм В, мм C, мм D, мм F

К-271 1427 012 60 60 115 75 М10

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

www.tdsb.com.ua/fs

К-273..74    Натяжна труба

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм

К-273 1427 031 300 27 280 11

К-274 1427 041 400 27 380 11

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

• призначення:  
для виконання струмовідводів методом натягування 

• можна використовувати для натягування дроту 
струмовідводу на висоті до 30 м 

• матеріал виконання:  
гарячецинкована сталь

Схема	виконання	натяжного	струмовідводу	

TDSB - FS - 23

• Затискач контрольний С-032 - 1 шт 
• Натяжна труба К-274 (або К-273) - 2 шт 
• Зажим натяжний К-271 - 1 шт 
• Дріт оцинкований ø8 мм W-08/ST
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ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

www.tdsb.com.ua/fs

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ

K-391    Захисний екран 1,4 м

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм F, мм

K-391 1439 011 1400 250 100 40 20

• призначення:  
для захисту дроту струмовідводу або полоси від 
механічних пошкоджень 

• кріпиться до стін чи конструкцій шурупами або гвинтами 

• матеріал виконання: гарячецинкована сталь

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

артикул код А, мм В, мм D, мм Колір

K-681 1468 019 140 140 60 білий

K-682 1468 029 140 140 100 білий

• призначення:  
для влаштування контрольних з’єднань і струмовідводів, 
що проходять під фасадом 

• матеріал виконання: пластик 
• виробництво: Польща

• Коробка для фасадного контрольного 
                     з’єднання K-681 (або K-682) - 1 шт 

• Затискач 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

Схема	влаштування	контрольного	з’єднання	в	коробці
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ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
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К-700    Ізоляційний стержень

• призначення:  
для прокладання струмовідводу по захищуваній 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 рекомендуємо 
використовувати додаткові елементи К-801..838 

• матеріал виконання:  
діелектрична ізоляційна трубка та алюмінієві наконечники

артикул код А, мм В, мм C, мм D, мм E F

К-700 1470 100 1000 51 890 35 М8 M8

К-701 1471 100 1000 51 890 35 M16 M16

К-702 1472 100 1000 51 890 35 M8 M16

К-750 1470 050 500 51 390 35 М8 M8

К-751 1471 050 500 51 390 35 M16 M16

К-752 1472 050 500 51 390 35 M8 M16

К-770 1470 070 750 51 640 35 М8 M8

К-771 1471 070 750 51 640 35 M16 M16

К-772 1472 070 750 51 640 35 M8 M16

Приклади	виконання	комплектації	ізольованого	струмовідводу

• Ізоляційний стержень  К-702 - 1 шт 
• Тримач ізоляційного стержня К-801 - 1 шт 
• Тримач дроту до стержня К-812 - 1 шт 
• Дріт оцинкований ø8 мм W-08/ST

• Ізоляційний стержень  К-752 - 1 шт 
• Тримач стержня до труби К-804 - 1 шт 
• Тримач дроту до стержня К-811 - 1 шт 
• Дріт оцинкований ø8 мм W-08/ST

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
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ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
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К-801  Тримач ізоляційного стержня
• призначений для кріплення ізоляційного стержня до конструкцій 
або частин захищуваного обладнання 

• кріпиться до конструкції за допомогою гвинтів або шурупів 
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М16 
• матеріал виконання: сталь оцинкована гальванічно

артикул код А, мм В, мм C, мм E, мм F

К-801 1480 012 60 60 40 5 М16

К-803..04    Тримач ізоляційного стержня до щогли
• призначений для кріплення ізоляційного стержня до щогли або труби ø32 та ø42,4 мм 
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М16 
• матеріал виконання: сталь оцинкована гальванічно

артикул код D, мм F

К-803 1480 032 32 М16

К-804 1480 042 42 М16

К-805    Тримач ізоляційного стержня фальцевий
• призначений для кріплення ізоляційного стержня до конструкцій  
або частин захищуваного обладнання шляхом болтового зажимання 

• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М8 
• матеріал виконання: сталь оцинкована гальванічно

артикул код А, мм В, мм D, мм F

К-805 1480 052 40 30 15 М16

К-818    Тримач дроту пластиковий до ізол.стержня
•  призначений для кріплення дроту струмовідводу 8..10 мм до ізоляційного стержня 
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М8 
• комплект з тримача пластикового арт. Н-018 (див. стор. 14) та шпильки М8х50

артикул код кріплення затискач F

К-818 1480 189 дріт  ø8..10 мм Н-018 М8

К-830    Тримач дроту металевий до ізол.стержня
•  призначений для кріплення дроту струмовідводу 8..10 мм 
або полоси шириною до 30 мм  до ізоляційного стержня 

• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М8 
• комплект з тримача арт. Н-030 (див. стор. 15) та шпильки М8х50

артикул код кріплення затискач F

К-830 1480 302 дріт  ø8..10 мм 
полоса 25х4 Н-030 М8

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
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ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
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Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
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К-838    Тримач стержня ø16 мм до ізол.стержня
•  призначений для кріплення шпильки ø16 мм до ізоляційного стержня 
• кріплення до стержня через різьбове з’єднання М8 
• комплект з тримача арт. Н-038 (див. стор. 16) та шпильки М8х50

К-808..16    З’єднувач прямий для ізол.стержня
• призначений для приєднання тримачів та інших елементів  
з різьбою М8 або М16 до ізоляційного стержня 

• матеріал виконання: сталь оцинкована гальванічно

артикул код А, мм F

К-808 1480 082 50 М8

К-816 1480 162 70 М16

К-901    Шуруп даховий з 2-ма підкладками
• призначений для кріплення тримачів до металевого даху або інших конструкцій 
• в комплект входять шуруп та 2 гумові підкладки до нього 
• матеріал виконання: сталь оцинкована гальванічно

артикул код А, мм А, мм

К-901 1490 012 35 14

К-910    Клей бітумний для бетонних та пластикових тримачів
•  призначений для приклеювання тримачів пластикових з бетоном Н-303 до 
покрівлі з рубероїду або папи 

• витрата клею з розрахунку 70 г для одного тримача 
• постачається у відрах по 10 л

артикул код об’єм, л вага, кг

К-910 1490 100 10 9

К-950    Антикорозійна паста (технічний вазилін)

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

артикул код кріплення затискач F

К-838 1480 382 стержень ø16мм Н-038 М8

артикул код вага, кг

К-950 1490 500 0,5



G-16    Комплект стержневого заземлювача ø16 

артикул код А, мм В, мм D, мм Приєднання 
полоси

G-16/30 1016 302 3000 1500 16 25х4, 30х4

G-16/45 1016 452 4500 1500 16 25х4, 30х4

G-16/60 1016 602 6000 1500 16 25х4, 30х4

G-16/90 1016 902 9000 1500 16 25х4, 30х4

G-16/31 1016 312 3000 1500 16 40х4

G-16/46 1016 462 4500 1500 16 40х4

G-16/61 1016 612 6000 1500 16 40х4

G-16/91 1016 912 9000 1500 16 40х4

G-16/1 1016 012 1500 40 16 -

G-16/2 1016 021 70 22 16 -

• призначення:  
для виконання вертикального вбивного заземлення 

• в комплект входять стержні та з’єднувачі для них, хрестовий 
з’єднувач стержня з полосою та забивний гвинт 

• стандартні комплекти мають довжину 3,  4.5,  6 та 9 м;  
для збільшення довжини заземлювача можна використовувати  
додаткові елементи: стержні G-16/1 та з’єднувачі G-16/2 

• матеріал виконання:  
оцинкована гальванічно сталь, покрита захисним лаком

Група	“G”	-	ЗАЗЕМЛЕННЯ	
модульні	комплекти	та	додаткові	елементи 

для	виконання	вертикального	вбивного	заземлення

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

www.tdsb.com.ua/fs

додаткові елементи для збільшення довжини комплектів:

стержень заземлення різьбовий довжиною 
1,5 м виконаний зі сталі оцинкованої 
гальванічно та покритої захисним лаком

G-16/1  Cтержень заземлення 1,5 м ø16

G-16/2  З’єднувач для стержня ø16
різьбова муфта-з’єднувач для стержнів 
заземлення ø16 мм, виконана зі сталі 
оцинкованої дифузійно
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G-20    Комплект стержневого заземлювача ø20 

• призначення:  
для виконання вертикального вбивного заземлення 

• в комплект входять стержні з безмуфтовим з’єднанням, з’єднувач стержня з 
полосою шириною до 50мм, та наконечник 

• стандартні комплекти мають довжину 3,  4.5 та 6 м 

• насадка для забивання (арт. G-20/5) замовляється окремо 

• матеріал виконання: гарячецинкована сталь 80 мкм

www.tdsb.com.ua/fs

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

ГРУПА G - ЗАЗЕМЛЕННЯ

додаткові елементи до комплектів заземлення:

стержень безрізьбовий довжиною 1,5 м, виконаний зі сталі гарячого цинкування 
  (покриття цинком 80 мкм)

G-20/1  Cтержень заземлення 1,5 м ø20

G-20/2  Наконечник для стержня ø20
безрізьбовий наконечник для стержнів 
заземлення ø20 мм, виконаний зі сталі 
гарячого цинкування
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артикул код А, мм В, мм D, мм F, мм

G-20/30 1020 301 3000 1500 20 -

G-20/45 1020 451 4500 1500 20 -

G-20/60 1020 601 6000 1500 20 -

G-20/1 1020 011 1500 40 20 12

G-20/2 1020 021 - - 20 12

G-20/5 1020 052 90 - 40 13

G-20/5  Насадка ручного монтажу для стержня ø20

насадка призначена для ручного забивання 
стержнів заземлення ø20 мм, виконана зі сталі 
підвищеної міцності
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ГРУПА К - ІНШІ КОМПЛЕКТУЮЧІ
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Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

G-112    Гідроізоляційна стрічка DENSO

артикул код А, мм довжина

G-112 1011 020 100 10 м

• стрічка з тканини довжиною 10 м, насичена 
антикорозійною пастою 

• призначена для додаткового захисту болтових з’єднань 
в землі від впливу корозії

ГРУПА G - ЗАЗЕМЛЕННЯ

G-160    Ударна насадка для заземлювачів SDS-MAX 

• призначена для забивання стержнів заземлення з допомогою 
перфоратора 

• верхня частина насадки виконана по стандарту SDS-MAX  
• нижня частина поміщується у забивний гвинт комплекту 
заземлення ø16мм

артикул код А, мм В, мм С, мм

G-160 1016 002 165 13,5 14

G-290     Шина вирівнювання потенціалів

• призначена для вирівнювання потенціалів електричних з’єднань 
• використовується для заземлення побутових пристроїв та установок 
• виробництво: Польща

артикул код під’єднання

G-290 1029 000
дріт 16 мм2 - 7 шт  
дріт 50 мм2 - 1 шт  
полоса - 1 шт 
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W-08/ST    Дріт для блискавкозахисту

артикул код D, мм 1 м = кг 1 кг = м 50 кг = м матеріал

W-08/ST 1108 001 8 0,39 2,56 128 ST - гарячецинкована сталь

W-10/ST 1110 001 10 0,62 1,61 80,5 ST - гарячецинкована сталь

W-08/AL 1108 006 8 0,13 7,5 375 AL - алюміній

W-10/AL 1110 006 10 0,21 4,7 235 AL - алюміній

W-08/CU 1108 004 8 0,45 2,2 110 CU - мідь

• призначення:  
для влаштування струмовідводів, блискавкозахисної  
сітки та інших відводів у системі блискавкозахисту 

• дріт у оцинкованому виконанні (ST)  
постачається у бухтах вагою по 25 або 50 кг 

• покриття цинком оцинкованого дроту (ST): 
 - не менше ніж 350 г/м2 / 50 мкм 

• виробник: CYNKMAL (Польща)

Група	“W”	-	ПРОВІДНИКИ	
дріт	та	полоса	для	використання	 

у	системі	блискавкозахисту	та	заземлення

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

www.tdsb.com.ua/fs TDSB - FS - 31

W-25х4/ST    Полоса оцинкована для блискавкозахисту

артикул код А, мм В, мм 1 м = кг 1 кг = м 50 кг = м

W-25х4/ST 1125 041 25 4 0,8 1,25 62,5

W-30х4/ST 1130 041 30 4 0,92 1,08 54

W-40х4/ST 1140 041 40 4 1,29 0,78 39

• призначення:  
для використання у системі  
блискавкозахисту та заземлення 

• полоса постачається у бухтах вагою 25 або 50 кг 

• покриття цинком оцинкованого дроту (ST): 
 - не менше ніж 500 г/м2 / 70 мкм 

• виробництво: CYNKMAL (Польща)



Блискавкоприймачі



Група	“M”	-	
БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ

Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення

www.tdsb.com.ua/fs

Блискавкоприймачі THOR відповідають вимогам ДСТУ EN 62305-3:2012 та IEC 50164 
щодо блискавкоприймачів. 

За результатами розрахунків конструкції щогл, вузлів та опор, дані блискавкоприймачі 
придатні до нормальної 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!
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• M-01	-	Блискавкоприймач	для	комину	1,5-4	м	
• M-02	-	Щогла	блискавкоприймача	3-8	м	
• M-03	-	Блискавкоприймач	з	боковим	кріпленням	3-7	м	
• M-04	-	Блискавкоприймач	з	бетонною	основою	1,5-4	м	
• M-05	-	Блискавкоприймач	на	тринозі	3-8	м	
• M-06	-	Блискавкоприймач	з	металевою	основою	1	-3	м	
• M-07	-	Блискавкоприймач	з	металевою	основою	3-7	м	
• M-08	-	Блискавкоприймач	з	кріпленням	до	труб	1,5-4	м	
• M-09	-	Блискавкоприймач	з	кріпленням	до	труб	3-6	м	
• M-10	-	Блискавкоприймач	коньковий	1-2	м	
• Додаткові	комплектуючі	для	блискавкоприймачів

- ст.	34	
- ст.	35	
- ст.	36	
- ст.	37	
- ст.	38	
- ст.	39	
- ст.	40	
- ст.	41	
- ст.	42	
- ст.	43	
- ст.	44-45
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

M-01/15..40

артикул код Висота щогли  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

К-сть 
кріплень

Захисний кут a при LPS*
I II III IV

M-01/15 1501 156 1500 500 1000 2 70 73 76 79

M-01/20 1501 206 2000 1000 1000 2 70 73 76 79

M-01/25 1501 256 2500 1500 1000 2 69 72 76 78

M-01/30 1501 306 3000 2000 1000 3 66 71 74 76

M-01/35 1501 356 3500 2500 1000 3 65 69 73 75

M-01/40 1501 406 4500 3000 1000 3 62 68 72 74

• Призначений для захисту від ударів блискавки коминів, 
вентканалів або інших елементів, які розміщені на дахах 
будівель 

• Кріпиться за допомогою 2х або 3х кріплень з дюбелем 
розпірним арт. М-160, які постачаться 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 
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Блискавкоприймач для комину 1,5- 4 м

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача: 
- щогла - дюралюмінієві стержні ø16 та ø10 мм, різьбове з’єднання частин щогли між собою; 
- кріплення блискавкоприймача - оцинкована гальванічно сталь; 
- з’єднувач для приєднання дроту - сталь оцинкована гальванічно та покрита захисним лаком (арт. С-041)

• Комплектація блискавкоприймача: 
- дюралюмінієвий стержень ø16 мм довжиною А; 
- дюралюмінієвий стержень  ø10 мм довжиною В; 
- кріплення з дюбелем розпірним арт. М-16: 2 або 3 шт; 
- з’єднувач арт. С-041 для приєднання дроту ø8..10 мм до 
блискавкоприймача

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає 
об’єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині
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M-02/30..80

артикул код Висота щогли  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

С,  
мм

F,  
м

Захисний кут a при LPS*
I II III IV

M-02/30 1502 303 3000 - 3000 200 - 66 71 74 76

M-02/40 1502 403 4000 3000 1000 200 - 62 68 72 74

M-02/50 1502 503 5000 3000 2000 200 - 59 65 70 72

M-02/60 1502 603 6000 3000 3000 200 - 56 62 68 71

M-02/70 1502 703 7000 3000 3000 1000 - 53 60 66 69

M-02/80 1502 803 8000 3000 3000 1000 1000 50 58 64 68

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

• 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 

TDSB - FS - 35www.tdsb.com.ua/fs

Щогла блискавкоприймача 3-8 м

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача: 
- щогли типу А та В: нержавіюча сталь ø42,4 мм та ø32 мм, з’єднання через оцинковану втулку; 
- шпилі типу С та F - дюралюмінієві стержні ø16 та ø10 мм, різьбове з’єднання частин щогли між собою; 
- з’єднувач для приєднання дроту - нержавіюча сталь

• Комплектація блискавкоприймача: 
- щогла типу А, ø42,4 мм довжиною А з втулкою 42,4/32; 
- щогла типу В ø32,4 мм довжиною В з втулкою 32/М16; 
- шпиль типу С ø16 мм довжиною С; 
- шпиль типу F ø10 мм довжиною F (тільки для М-02/80); 
- з’єднувач арт. М-42 для приєднання дроту до блискавкоприймача; 
- заклепки для з’єднання між собою щогл А та В. 

• Щогли висотою 3-6 м можуть влаштовуватись для закріплення 
активного блискавкоприймача GROMOSTAR (закріплюється до 
втулки з різьбою М16 у щоглі типу В)

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає 
об’єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту
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M-03/30..70
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Блискавкоприймач з боковим кріпленням 3-7 м

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає 
об’єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача: 
- щогли типу А та В: нержавіюча сталь ø42,4 мм та ø32 мм, з’єднання через оцинковану втулку;  
- шпиль типу С - дюралюмінієвий закруглений стержень ø16; 
- кріплення: сталь гарячого цинкування; 
- з’єднувач для приєднання дроту - нержавіюча сталь

артикул код Висота щогли  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

С,  
мм

К-сть 
кріплень

Захисний кут a при LPS*
I II III IV

M-03/30 1503 303 3000 - 3000 200 2 66 71 74 76

M-03/40 1503 403 4000 3000 1000 200 2 62 68 72 74

M-03/50 1503 503 5000 3000 2000 200 2 59 65 70 72

M-03/60 1503 603 6000 3000 3000 200 2 56 62 68 71

M-03/70 1503 703 7000 3000 3000 1000 2 53 60 66 69

• 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 стінах та конструкціях і кріпиться з 
допомогою 2-х кріплень до стіни арт. М-62 

• 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 блискавкоприймача: 
- щогла типу А, ø42,4 мм довжиною А з втулкою 42,4/32; 
- щогла типу В ø32,4 мм довжиною В з втулкою 32/М16; 
- шпиль типу С ø16 мм довжиною С; 
- кріплення для щогли арт. М-62 - 2 шт; 
- з’єднувач арт. М-42 для приєднання дроту до блискавкоприймача; 
- заклепки для з’єднання між собою щогл А та В 

• Щогли висотою 3-6 м можуть влаштовуватись для закріплення 
активного блискавкоприймача GROMOSTAR (закріплюється до 
втулки з різьбою М16 у щоглі типу В)

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

36 - TDSB - FS



02

M-04/15..40

артикул код Висота мачти  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

D,  
мм

Вага, F, 
кг

Бетонна 
основа

Захисний кут a при LPS*
I II III IV

M-04/15 1504 156 1500 500 1000 300 16 В16 70 73 76 79

M-04/20 1504 206 2000 1000 1000 400 31 В30 70 73 76 79

M-04/25 1504 256 2500 1500 1000 400 32 В30 69 72 76 78

M-04/30 1504 306 3000 2000 1000 400 33 В30 66 71 74 76

M-04/35 1504 356 3500 2500 1000 400 48 В30+В16 65 69 73 75

M-04/40 1504 406 4500 3000 1000 400 49 В30+В16 62 68 72 74

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

• Встановлюється на бетонну основу 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 
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Блискавкоприймач з бетонною основою 1,5- 4 м

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача: 
- щогла - дюралюмінієві стержні ø16 та ø10 мм, різьбове з’єднання частин щогли між собою; 
- основа блискавкоприймача - атмосферостійкий міцний бетон; 
- з’єднувач для дроту - сталь оцинкована гальванічно та покрита захисним лаком (арт. С-041)

• Комплектація блискавкоприймача: 
- дюралюмінієвий стержень ø16 мм довжиною А; 
- дюралюмінієвий стержень  ø10 мм довжиною В; 
- бетонна основа блискавкоприймача діаметром D; 
- з’єднувач арт. С-041 для приєднання дроту до блискавкоприймача; 
- підкладка для бетонної основи

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає 
об’єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту
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• Щогли висотою 3,5 та 4 м постачаються з 2-ма бетонними 
основами, які встановлюються одна на одну; 

• Бетонні основи для щогл висотою 3-4 м для ІІІ та ІV вітрової 
зони рекомендовано приклеювати до покрівлі
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M-05/30..80

артикул код Висота мачти  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

С,  
мм

F,  
мм

Е,  
мм

Вага, 
F, кг

Бетонні 
основи

Захисний кут a при 
LPS*I II III IV

M-05/30 1505 303 3000 - 3000 200 - 640 102 3хB30 66 71 74 76

M-05/40 1505 403 4000 3000 1000 200 - 640 105 3хB30 62 68 72 74

M-05/50 1505 503 5000 3000 2000 200 - 640 107 3хB30 59 65 70 72

M-05/60 1505 603 6000 3000 3000 200 - 640 110 3хB30 56 62 68 71

M-05/70 1505 703 7000 3000 3000 1000 - 640 156 3xВ30 + 
3xВ16

53 60 66 69

M-05/80 1505 803 8000 3000 3000 1000 1000 640 157 3xВ30 + 
3xВ16

50 58 64 68
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Блискавкоприймач на тринозі 3-8 м

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає 
об’єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині

• Призначений для захисту від ударів блискавки  елементів даху 
або обладнання чи конструкцій, які розміщені на дахах будівель 
(вентилятори, конденсатори, 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 БП 

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a 

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача: 
- щогли типу А та В: нержавіюча сталь ø42,4 та ø32 мм, з’єднання через оцинковану втулку;  
- шпилі типу С та F - дюралюмінієві стержні ø16 та ø10 мм, різьбове з’єднання частин щогли між собою; 
- тринога - сталь гарячого цинкування /  бетонні основи - атмосферостійкий міцний бетон; 
- з’єднувач для приєднання дроту - нержавіюча сталь

• Комплектація блискавкоприймача: 
- щогла типу А, ø42,4 мм довжиною А з втулкою 42,4/32; 
- щогла типу В ø32,4 мм довжиною В з втулкою 32/М16; 
- шпиль типу С ø16 мм та типу F ø10 мм довжиною С та F; 
- металева тринога арт. М-65 висотою Е=640 мм; 
- 3 або 6 бетонних основ з підкладками; 
- з’єднувач арт. М-42 для приєднання дроту ø8..10 мм; 
- заклепки для з’єднання між собою щогл А та В

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

• Щогли висотою 7 та 8 м постачаються з 6-ма  
бетонними основами: встановлення по 2 на кожну опору; 

• Щогли висотою 3-6 м можуть використовуватися для закріплення  
активного блискавкоприймача GROMOSTAR

38 - TDSB - FS
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M-06/15..30

артикул код Висота мачти  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

С,  
мм

D,  
мм

Захисний кут a при LPS*
I II III IV

M-06/10 1506 106 1000 1000 - 200 250 70 73 76 79

M-06/15 1506 156 1500 500 1000 200 250 70 73 76 79

M-06/20 1506 206 2000 1000 1000 200 250 70 73 76 79

M-06/25 1506 256 2500 1500 1000 200 250 69 72 76 78

M-06/30 1506 306 3000 2000 1000 200 250 66 71 74 76

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

• Встановлюється на металеву основу, яка кріпиться 
анкерними болтами до конструкції даху 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 
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Блискавкоприймач з металевою основою 1 - 3 м

• Комплектація блискавкоприймача: 
- дюралюмінієвий стержень ø16 мм довжиною А; 
- дюралюмінієвий стержень  ø10 мм довжиною В; 
- металева основа блискавкоприймача; 
- з’єднувач для приєднання до блискавкоприймача 
дроту ø8..10 мм

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає 
об’єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

TDSB - FS - 39

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача: 
- щогла - дюралюмінієві стержні ø16 та ø10 мм, різьбове з’єднання частин щогли між собою; 
- основа блискавкоприймача - оцинкована гальванічно сталь; 
- з’єднувач для дроту - сталь оцинкована гальванічно та покрита захисним лаком (арт. С-041)

• Металеву основу потрібно надійно закріпити до 
конструкції за допомогою гвинтів або анкерних болтів
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M-07/30..70

артикул код Висота щогли  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

С,  
мм

D,  
мм

Е,  
мм

Захисний кут a при LPS*
I II III IV

M-07/30 1507 303 3000 - 3000 200 250 900 66 71 74 76

M-07/40 1507 403 4000 3000 1000 200 250 900 62 68 72 74

M-07/50 1507 503 5000 3000 2000 200 250 900 59 65 70 72

M-07/60 1507 603 6000 3000 3000 200 250 900 56 62 68 71

M-07/70 1507 703 7000 3000 3000 1000 250 900 53 60 66 69
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Блискавкоприймач з металевою основою 3-7 м

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає 
об’єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині

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

• Встановлюється на металеву основу, що кріпиться анкерними болтами 
до конструкції даху 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 

• Комплектація блискавкоприймача: 
- щогла типу А, ø42,4 мм довжиною А з втулкою 42,4/32; 
- щогла типу В ø32,4 мм довжиною В з втулкою 32/М16; 
- шпиль типу С ø16 мм довжиною С; 
- металева основа арт. М-64 висотою Е=900 мм; 
- з’єднувач арт. М-42 для приєднання дроту ø8..10 мм; 
- заклепки для з’єднання між собою щогл А та В.

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

• Металеву основу потрібно надійно закріпити до конструкції за 
допомогою гвинтів або анкерних болтів  

• Щогли висотою 3-6 м можуть влаштовуватись для встановлення 
активного блискавкоприймача GROMOSTAR (закріплюється до 
втулки з різьбою М16 у щоглі типу В)

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача: 
- щогли типу А та В: нержавіюча сталь ø42,4 та ø32 мм, з’єднання через оцинковану втулку;  
- шпиль типу С - дюралюмінієвий стержень ø16 мм; 
- металева основа - сталь гарячого цинкування; 
- з’єднувач для приєднання дроту - нержавіюча сталь

40 - TDSB - FS
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Блискавкоприймач з кріпленням до труб

артикул код Висота щогли  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

Захисний кут a при LPS*
I II III IV

M-08/15 1508 156 1500 500 1000 100..300 400..600 70 73 76 79

M-08/20 1508 206 2000 1000 1000 100..300 400..600 70 73 76 79

M-08/25 1508 256 2500 1500 1000 100..300 400..600 69 72 76 78

M-08/30 1508 306 3000 2000 1000 100..300 400..600 66 71 74 76

M-08/35 1508 356 3500 2500 1000 100..300 400..600 65 69 73 75

M-08/40 1508 406 4500 3000 1000 100..300 400..600 62 68 72 74

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає 
об’єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

TDSB - FS - 41

• 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 
допомогою 2-х подвійних хомутів до труб ø100..300 мм  

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a 

• Комплектація блискавкоприймача: 
- дюралюмінієвий стержень ø16 мм довжиною А; 
- дюралюмінієвий стержень  ø10 мм довжиною В; 
- 2 кріплення щогли до хомута для труби; 
- 2 хомути для труби ø100-300 мм; 
- з’єднувач арт. С-041 для приєднання дроту ø8..10 мм.

• Кріплення з хомутами до труби рекомендовано кріпити  
на відстані один від одного С= 400..600 мм 

• По індивідуальному замовленню можуть бути виконані щогли  
з хомутами для труб діаметром більше 300 мм

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача: 
- щогла - дюралюмінієві стержні ø16 та ø10 мм, різьбове з’єднання частин щогли між собою; 
- кріплення щогли до хомута для труби - оцинкована гальванічно сталь, різьбове з’єднання М16 з хомутом; 
- хомут для труби - оцинкована гальванічно сталь / нержавіюча сталь; 
- з’єднувач для приєднання дроту - сталь оцинкована гальванічно та покрита захисним лаком (арт. С-041)
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Блискавкоприймач з кріпленням до труб

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає 
об’єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині

артикул код Висота щогли  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

С,  
мм

D,  
мм

E,  
мм

Захисний кут a при LPS*
I II III IV

M-09/30 1509 306 3000 - 3000 200 100..300 400..600 66 71 74 76

M-09/40 1509 406 4000 3000 1000 200 100..300 400..600 62 68 72 74

M-09/50 1509 506 5000 3000 2000 200 100..300 400..600 59 65 70 72

M-09/60 1509 606 6000 3000 3000 200 100..300 400..600 56 62 68 71

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

42 - TDSB - FS

• 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 
допомогою 2-х подвійних хомутів до труб ø100..300 мм  

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a 

• Комплектація блискавкоприймача: 
- щогла типу А, ø42,4 мм довжиною А з втулкою 42,4/32; 
- щогла типу В ø32,4 мм довжиною В з втулкою 32/М16; 
- шпиль типу С ø16 мм довжиною С; 
- 2 кріплення щогли до хомута для труби; 
- 2 хомути для труби ø100-300 мм; 
- з’єднувач арт. М-42 для приєднання дроту ø8..10 мм

• Кріплення з хомутами до труби рекомендовано кріпити  
на відстані один від одного С= 400..600 мм 

• По індивідуальному замовленню можуть бути виконані щогли  
з хомутами для труб діаметром більше 300 мм

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача: 
- щогли типу А та В: нержавіюча сталь ø42,4 та ø32 мм, з’єднання через оцинковану втулку;  
- шпиль типу С - дюралюмінієвий стержень ø16 мм; 
- кріплення щогли до хомута для труби - оцинкована сталь, різьбове з’єднання з хомутом; 
- хомут для труби - оцинкована гальванічно сталь / нержавіюча сталь; 
- з’єднувач для приєднання дроту - нержавіюча сталь
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M-10/10..20 Блискавкоприймач коньковий 1-2 м

артикул код Висота щогли  
Н, мм

А,  
мм

В,  
мм

С,  
мм Кріплення Захисний кут a при LPS*

I II III IV

M-10/10 1510 106 1000 - - - півкругле 
одиничне 70 73 76 79

M-10/11 1510 116 1000 150 350 30 пряме 
подвійне 70 73 76 79

M-10/15 1510 156 1500 150 350 30 півкругле 
подвійне 70 73 76 79

M-10/16 1510 166 1500 150 350 30 пряме 
подвійне 70 73 76 79

M-10/20 1510 206 2000 150 350 30 півкругле 
подвійне 70 73 76 79

M-10/21 1510 216 2000 150 350 30 пряме з 4-ма 
кріпленнями 70 73 76 79

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту
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• Призначений для захисту від ударів блискавки частин даху, 
обладнання та конструкцій, які розміщені на дахах будівель 
(вентканали, антени, сонячні колектори і т.д.) 

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

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a 

• Матеріали виконання елементів блискавкоприймача: 
- щогла - дюралюмінієвий стержень ø12; 
- кріплення до конька - оцинкована гальванічно сталь; 
- з’єднувач для дроту - сталь оцинкована гальванічно (арт. С-021)

• Комплектація блискавкоприймача: 
- дюралюмінієвий стержень ø12 мм довжиною А; 
- кріплення блискавкоприймача до конька; 
- з’єднувач арт. С-021 для приєднання дроту до блискавкоприймача;

* розрахунок захисного кута блискавкоприймача вказано згідно табл. 2 ДСТУ EN 62305-3:2012 при висоті блискавкоприймача Н, що захищає 
об’єкт, який знаходиться на однаковій з ним площині

• кріплення блискавкоприймача може бути також полакованим 
в колір згідно RAL

код	1510	106ОС код	1510	108LA

• півкруглі кріплення до конька кріпляться шляхом зажимання; 
• прямі кріплення до конька кріпляться з допомогою дахових 
шурупів або цвяхів
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M-16    Тримач для блискавкоприймача ø16мм

артикул код А, мм E, мм F, мм

M-16 1500 162 180 10 14

• призначений для кріплення блискавкоприймача  
ø16 мм до стін та конструкцій; 

• матеріал виконання: оцинкована гальванічно сталь 

• кріпиться за допомогою шпильки з дюбелем розпірним 
• внутрішній отвір та різьба М10 для інших варіантів закріплення

M-62    Тримач для щогли блискавкоприймача

артикул код А, мм В, мм С, мм D, мм E, мм F, мм H, мм G, мм

M-60 1500 602 150 100 57 34 10 205 200 120

M-61 1500 612 150 100 57 34 10 205 200 400

М-62 1500 622 250 200 157 50 10 205 200 120

М-63 1500 632 250 200 157 50 10 205 200 400

• призначений для кріплення блискавкоприймача  
ø32мм та ø42,4 мм до стін та конструкцій (для 
закріплення необхідно не менше 2 шт.); 

• матеріал виконання: сталь гарячого цинкування 

• кріпити до стіни за допомогою 4-х анкерних болтів

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

M-50    Тримач для щогли блискавкоприймача з опорою

артикул код А, мм В, мм C, мм D, мм E, мм F, мм G, мм H, мм

M-50 1500 501 730 400 330 25..50 115 50 280 400

• призначений для кріплення блискавко- 
приймальної щогли арт. М-02/30..80 до стін  
та конструкцій (для закріплення  
необхідно не менше 2-х кріплень)

44 - TDSB - FS

• матеріал виконання: сталь гарячого цинкування 
• підходить для щогл діаметром 25..50 мм 
• три додаткова опора забезпечує високу механічну міцність конструкції 
• кріпити до стіни за допомогою 5-х анкерних болтів
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту
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M-65    Тринога для щогли блискавкоприймача

артикул код А, мм С, мм D, мм E, мм G, мм

M-65 1500 651 1350 50 400 640 590

• призначена для кріплення щогли блискавкоприймача ø32мм та ø42,4 мм на плоскому даху (арт. М-02/30..60); 

• щогла блискавкоприймача фіксується в тринозі за допомогою болтів; 

• постачається з 3-ма бетонними основами В30 з діаметром D=400 мм; 
• конструкція триноги складаєтсья для зручного транспортування; 

• матеріал виконання триноги: сталь гарячого цинкування 

• матеріал виконання бетонних основ: міцний атмосферостійкий бетон

M-64    Металева основа для щогли блискавкоприймача

артикул код А, мм В, мм D, мм E, мм

M-64 1500 641 250 200 50 900

• призначена для кріплення щогли блискавкоприймача ø32мм  
та ø42,4 мм (арт. М-02/30..60) до металевих та інших конструкцій; 

• щогла блискавкоприймача фіксується в металевій основі за 
допомогою болтів; 

• металева основа кріпиться до конструкцій за допомогою  
4-х гвинтів або анкерних болтів 

• матеріал виконання основи: сталь гарячого цинкування

M-42    З’єднувач щогли блискавкоприймача та дроту

артикул код А, мм В, мм D, мм

M-32 1500 323 140 47 32

M-42 1500 423 140 47 42

• призначений для приєднання дроту струмовідводу 
ø08..10 мм до щогли блискавкоприймача; 

• арт. М-32 для приєднання до щогли ø32 мм,  
арт. М-42 для приєднання до щогли ø42 мм; 

• матеріал виконання: нержавіюча сталь



Активні блискавкоприймачі

GROMOSTAR



Обладнання	блискавкозахисту	та	заземлення
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GROMOSTAR
Активні блискавкоприймачі

Активний	блискавкозахист	  
для	приватного	будинку М-03/30

Н-021

С-011

С-031

С-022
G-16/60

Н-802

Gromostar

• Відмінність активного блискавкозахисту полягає в наявності активного блискавкоприймача. 
Його принцип дії заснований на генерації високовольтних імпульсів на кінці блискавкоприймача 
за допомогою вбудованого електронного пристрою. Це дозволяє, випереджаючи формування 
«природного» лідера, формувати «штучний» лідер, який, швидко поширюючись, перехоплює 
блискавку на більшій відстані і відводить її в землю. Отже, збільшується область захисту. 

• Система активного блискавкозахисту складається з активного блискавкоприймача 
Gromostar, щогли, на якій він встановлюється, одного або двох струмовідводів та заземлювачів. 
Зручність монтажу, обслуговування та приємний естетичний вигляд такої системи робить її 
найбільш конкурентоздатною в умовах українського ринку! 

• 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!

www.tdsb.com.ua/gromostar 
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Сертифікати на блискавкоприймачі GROMOSTAR
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Активні блискавкоприймачі
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

GROMOSTAR

Актуальні сертифікати для завантаження завжди доступні на нашій сторінці  
www.tdsb.com.ua/gromostar 

http://www.tdsb.com.ua/gromostar
http://www.tdsb.com.ua/gromostar


Активні блискавкоприймачі
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

GROMOSTAR
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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 Cp. Високовольтні 
резистори і конденсатори з'єднані за схемою Маркса. 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 

складається з двох фаз.

1 - Наконечник блискавкоприймача 
2 - Високовольтна система (котушка індуктивності) 
3 - Генератор імпульсної напруги та іскровий зазор 

4 - З’єднувальна муфта М16

Перша фаза - формування нижнього лідера 

При наближенні грозового фронту напруженість поля біля поверхні землі зростає, що призводить до 
наведення на високовольтній 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. 

Друга фаза - переплив струму блискавки 
При досягненні напруги на конденсаторах 10-30 кВ відбувається пробій розрядників і формування 

короткого імпульсу величиною понад 200 кВ. Полярність імпульсу протилежна полярності грозового 
фронту. Імпульс створює іонізований канал (зворотній розряд) для направлення блискавки в 
блискавковідвід. Цей іонізований канал умовно збільшує діючу висоту блискавкоприймача, що не 
залежить від полярності грозового розряду і багаторазово розширює зону його захисту. 

До величини напруги U < 20kV струм тече всередині 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 
через котушку, практично зникає.

• Принцип дії активного блискавкоприймача Gromostar

• Конструкція активного блискавкоприймача Gromostar



A-25
• Блискавкоприймач з неелектронною системою ESE  

(раннього випуску стрімера) з часовим випередженням 25 ms 

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

• Кріпиться до щогл М-02/30..60, М-03/30..60, М-05/30..60, 
М-07/30..60, М-09/30..60 через різьбове з’єднання М16 

• 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

Активний блискавкоприймач Gromostar 25

• Часове випередження:   25 µs 

• Варіанти матеріалу виконання блискавкоприймача: 
- нержавіюча сталь 
- мідь

* 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
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Активні блискавкоприймачі
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

GROMOSTAR

артикул назва код А, мм В, мм C, мм D, мм Н, мм М Вага, кг

A-25 Gromostar 25 1600 253 98 253 40 50,8 391 М16 1,85

Рівень 
захисту

Радіус 
захисту

Висота встановлення Н (м)

2 3 4 5 7 10 20

І R (м) 17 25 34 42 43 44 45

ІІ R (м) 20 29 40 50 50 52 55

ІІІ R (м) 23 39 46 57 58 63 65

ІV R (м) 26 43 52 65 66 69 75

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

код	1600	253NI

код	1600	254CU

www.tdsb.com.ua/gromostar 



A-35
• Блискавкоприймач з неелектронною системою ESE  

(раннього випуску стрімера) з часовим випередженням 35 ms 

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

• Кріпиться до щогл М-02/30..60, М-03/30..60, М-05/30..60, 
М-07/30..60, М-09/30..60 через різьбове з’єднання М16 

• 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

Активний блискавкоприймач Gromostar 35

• Часове випередження:   35 µs 

• Варіанти матеріалу виконання блискавкоприймача: 
- нержавіюча сталь 
- мідь

* 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

Активні блискавкоприймачі
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

GROMOSTAR

артикул назва код А, мм В, мм C, мм D, мм Н, мм М Вага, кг

A-35 Gromostar 35 1600 353 98 253 40 50,8 391 М16 1,9

Рівень 
захисту

Радіус 
захисту

Висота встановлення Н (м)

2 3 4 5 7 10 20

І R (м) 23 30 36 49 50 51 52

ІІ R (м) 25 35 44 57 58 58 62

ІІІ R (м) 27 40 52 65 67 68 73

ІV R (м) 30 47 64 73 75 77 82

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

код	1600	353NI

код	1600	354CU
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A-45
• Блискавкоприймач з неелектронною системою ESE  

(раннього випуску стрімера) з часовим випередженням 45 ms 

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

• Кріпиться до щогл М-02/30..60, М-03/30..60, М-05/30..60, 
М-07/30..60, М-09/30..60 через різьбове з’єднання М16 

• 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

Активний блискавкоприймач Gromostar 45

• Часове випередження:   45 µs 

• Варіанти матеріалу виконання блискавкоприймача: 
- нержавіюча сталь 
- мідь

* 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

52 - TDSB - FS

Активні блискавкоприймачі
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

GROMOSTAR

артикул назва код А, мм В, мм C, мм D, мм Н, мм М Вага, кг

A-45 Gromostar 45 1600 453 98 286 40 50,8 424 М16 1,95

Рівень 
захисту

Радіус 
захисту

Висота встановлення Н (м)

2 3 4 5 7 10 20

І R (м) 26 39 51 63 63 64 65

ІІ R (м) 30 44 58 72 72 73 73

ІІІ R (м) 33 49 65 81 81 83 86

ІV R (м) 36 54 71 90 90 92 97

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

код	1600	453NI

код	1600	454CU

www.tdsb.com.ua/gromostar 



A-60
• Блискавкоприймач з неелектронною системою ESE  

(раннього випуску стрімера) з часовим випередженням 60 ms 

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

• Кріпиться до щогл М-02/30..60, М-03/30..60, М-05/30..60, 
М-07/30..60, М-09/30..60 через різьбове з’єднання М16 

• 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

Активний блискавкоприймач Gromostar 60

• Часове випередження:   60 µs 

• Варіанти матеріалу виконання блискавкоприймача: 
- нержавіюча сталь 
- мідь

* 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

Активні блискавкоприймачі
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

GROMOSTAR

артикул назва код А, мм В, мм C, мм D, мм Н, мм М Вага, кг

A-60 Gromostar 60 1600 603 148 286 40 50,8 474 М16 2,0

Рівень 
захисту

Радіус 
захисту

Висота встановлення Н (м)

2 3 4 5 7 10 20

І R (м) 31 47 63 79 79 79 80

ІІ R (м) 35 53 70 88 88 88 90

ІІІ R (м) 39 58 78 97 98 99 102

ІV R (м) 43 64 85 107 108 109 113

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

код	1600	603NI

код	1600	604CU
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A-02 Реєстратор ударів блискавки PLW-02.B
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Активні блискавкоприймачі
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

GROMOSTAR

www.tdsb.com.ua/gromostar 

• Реєстратор ударів блискавки PLW-02.B використовується для реєстрації всіх 
прямих ударів блискавки у зовнішню систему блискавкозахисту;  

• 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 

• Принцип встановлення реєстратора: 

Реєстратор встановлюється на струмовідводі системи 
блискавкозахисту над контрольним з’єднанням, як правило, на 
висоті 1,5-2 метрів над землею.  
Установка являє собою прикручування реєстратора до 
струмовідводу з допомогою 2-х гайок з металевими шайбами.

артикул назва код I min I max Ступінь 
захисту

Робоча 
температура Розміри, мм Вага, кг

A-02 PLW-02.B 1600 020 1 kA 100 kA ІР60 -40o C..+85o C 75x80x25 0,2

A-03 Реєстратор ударів блискавки PLW-03.A

• Реєстратор ударів блискавки PLW-03.A використовується для реєстрації всіх прямих 
ударів блискавки у зовнішню систему блискавкозахисту;  

• 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 електронний лічильник, пам’ять на 99 записів; 

• Реєструє кількість та величину струму імпульсів, дату і час кожного удару блискавки;   

• Реєстратор живитсья від від батареї 3V - АА; 

• Матеріал виконання: пластик ABS синього кольору; 

• Робочий термін: 3 роки в нормальних умовах

артикул назва код I min I max Ступінь 
захисту

Робоча 
температура Розміри, мм Вага, кг

A-03 PLW-03.A 1600 030 0,4 kA 150 kA ІР54 -40o C..+80o C 80x270x80 0,495



Схема влаштування блискавкоприймача Gromostar

Активні блискавкоприймачі
Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

GROMOSTAR
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Блискавкоприймач 
Gromostar

Вкрутити головку  
з різьбою М16 у 
втулку щогли

Щогла 
(арт. М-03/30..60) 
з 2-ма тримачами 
та з’єднувачем

Прикріпити тримачі 
щогли та приєднати 
дріт за допомогою 

з’єднувача

Активний 
блискавкоприймач 
Gromostar на щоглі 

висотою Н

Струмовідвід

Реєстратор 
розрядів 
блискавки

Горизонтальний 
заземлювач

Вертикальний 
заземлювач

(3х арт. G16/60)

Загальні правила проектування активної системи блискавкозахисту Gromostar

Згідно з французьким стандартом NF C 17-102, дотримання нижченаведених принципів гарантує правильну і 
ефективну 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 менше ніж 10 Ω; 

• якщо висота будівлі перевищує 28 м, необхідно провести два струмовідводи із заземленням, кожне з яких  
на окремому 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 рекомендується застосування відповідної внутрішньої системи 
блискавкозахисту.



56 - TDSB - FS

Обладнання	для	систем	блискавкозахисту

www.tdsb.com.ua/fs



 

Методичні рекомендації  
з розрахунку та проектування  
системи блискавкозахисту

www.tdsb.com.ua



 

Львівський Державний Університет 
Безпеки Життєдіяльності

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності - це провідний вищий 
навчальний заклад України в галузі безпеки людини. Університет є членом асоціації вищих 
навчальних закладів Європейського Союзу, які працюють в галузі безпеки людини - European 
Fire Service Colleges Association (EFSCA).

В Університеті здійснюють підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, 
спеціаліста, магістра, доктора філософії та доктора наук для ідрозділів ДСНС України, інших 
міністерств, відомств та служб, приватних організацій, які займатимуться питання безпеки у 
всіх її сферах. Це інформаційна і транспортна безпека, пожежна і техногенна безпека, екологія 
та охорона праці тощо.

• адреса: 79007, м. Львів, МСП, Клепарівська, 35
• тел.: +38 (032) 331477

• факс: +38(032) 233-00-88
• e-mail: ldubzh.lviv@mns.gov.ua 

• web: www.ubgd.lviv.ua





Передмова 

Галузь проектування та монтажу систем блискавкозахисту довгий час була незаслужено обділена 
увагою. Порівняно з іншими системами безпеки будівлі, цей напрямок вважали другорядним. Але 
неприємні наслідки неналежного виконання проектних чи монтажних робіт говорили про хибність цієї 
позиції.

У 2008 році в Україні на заміну інструкції “РД 34.21.122-87” прийшли українські норми ДСТУ Б.В.
2.5-38:2008 “Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування блискавкозахисту будівель і споруд”. 
Можна ствердно сказати, що це було поштовхом розвитку галузі системи блискавкозахисту. Разом з тим 
з’являлись ряд серйозних запитань, на які не було доскональної відповіді. 

Наша компанія, маючи за плечима великий досвід проектування та монтажу систем 
блискавкозахисту на різноманітних об’єктах, перейнявши досвід європейських партнерів, стала одним із 
ініціаторів впровадження європейських нормативів. Сьогодні ДСТУ EN 62305:2012 діє разом з ДСТУ Б.В.
2.5-38:2008 і ми це тільки вітаємо.  

До нас, як до фахівців в галузі систем блискавкозахисту, надходить багато запитів від проектних 
організацій з тими чи іншими запитаннями. Проаналізувавши це, ми прийшли до висновку про 
необхідність написання методичних рекомендацій з розрахунку та проектування систем 
блискавкозахисту. 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 показати основні нюанси при проектуванні таких систем. 

В свою чергу ми готові до діалогу або справедливої критики, адже без загального обговорення не 
знайти оптимального результату! Тому просимо надсилати всі Ваші зауваження, побажання та 
рекомендації на нашу електронну пошту info@tdsb.com.ua. Для нас дуже важливо отримати відгуки від 
Вас, з допомогою яких ми зможемо більше допрацювати дані рекомендації і зробити їх ще кращими в 
наступному виданні!

Всім спеціалістам в області блискавкозахисту бажаємо успіху в їх діяльності по захисту людей, 
будівель і обладнання від блискавки та імпульсних перенапруг!

Дані методичні рекомендації призначені для допомоги проектантам з розрахунком та 
проектуванням систем блискавкозахисту та носять виключно рекомендаційний характер. 

Вимоги щодо розрахунку блискавкозахисту вказані у нормативному документі ДСТУ EN 
62305-3:2012 [1], тому в проектах вказуйте посилання на відповідні розділи цього стандарту, 
номери яких зазначені в кінці кожного кроку даних рекомендацій. 

Відповідальність за прийняті проектні рішення лежить на проектанті.

Олег Денис

ТД «Системи Безпеки»
oleg@tdsb.com.ua

Віктор Жарков

ТД «Системи Безпеки»
viktor@tdsb.com.ua



 Що таке блискавка і як вона виникає?  

Блискавка — електричний розряд між хмарами або між хмарою і землею. У процесі утворення 
опадів у хмарі відбувається 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 нижньою 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.

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.

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 блискавкозахисту повинна прийняти на себе струм блискавки і відвести його по 
струмовідводах в систему заземлення, де енергія розряду безпечно розсіюється.

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 виділення небезпечних продуктів - радіоактивних і 
отруйних хімічних речовин, а також бактерій та вірусів. Удари блискавки можуть бути особливо 
небезпечними для електронних систем.
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      Згідно яких норм проектувати блискавкозахист?  

Довгий час в Україні користувались нормативним документом РД-34.21.122.87 «Инструкция по 
устройству зданий и сооружений», поки з початку 2009-го року не був введений в дію нормативний 
документ ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування 
блискавкозахисту будівель і споруд». І хоча в цьому стандарті вказано, що він відповідає ІЕС 
62305:2006 у частині розділів 3-9, насправді між цими документами виявлено масу розбіжностей, а 
прийнятий на заміну РД-34. 21.122.87 стандарт виявився просто спробою копіювання російського 
стандарту СО 153.34.21.122-2003, який був недосконалою заміною радянської «Инструкции по 
устройству зданий и сооружений».

Після кількох років користування ДСТУ Б.В.2.5-38:2008, в Україні, згідно наказу Міністерства 
Економічного розвитку і торгівлі України від 28 травня 2012-го року №640, методом підтвердження 
приймають європейський стандарт IEC 62305-2010, який у нас дістає назву ДСТУ EN 62305:2012 
«Блискавкозахист», та вводиться в дію даним наказом, як національний стандарт від 01.08.2012.

Стандарт для блискавкозахисту ІЕС 62305, на який посилаються у ДСТУ Б.В.2.5-38:2008, вперше 
опублікований у 2006 році, та втілює у собі набуте протягом кількох останніх десятиліть підвищене 
наукове розуміння явища блискавки та її наслідків. Цей стандарт є більш складним і вимогливим ніж 
його попередники, та включає в себе 4 окремі частини: «Загальні принципи» (Part 1: General principles), 
«Керування ризиками» (Part 2: Risk management), «Фізичні руйнування споруд та небезпека для життя 
людей» (Part 3: Physical damage to structures and life hazard), «Електричні та електронні системи, 
розташовані в будинках і спорудах» (Part 4: Electrical and electronic systems within structures).

У 2010-му році ці частини пройшли періодичний технічний перегляд, та у 2011-му році випущені 
оновлені частини 1, 3 та 4 цього стандарту. Оновлена 2-га частина, яка набільше піддалась 
коригуванням, випущена в квітні 2013-го року.

Поки що в Україні ще немає повного перекладу даного стандарту, який є так необхідним для 
проектантів систем блискавкозахисту, тому що документ прийнятий мовою оригіналу - англійською. 
Проектують ці системи одним з двох методів: використовуючи стандарт (ДСТУ Б.В.2.5-38:2008) або ж 
користуючись вказівками по частині 3 стандарту (IEC 62305) та перекладом на російську мову вже 
застарілого стандарту версії 2006-го року (62305:2006).

Саме тому ми розробили методичні рекомендації по проектуванню системи 
блискавкозахисту згідно прийнятого стандарту ДСТУ EN 62305-3:2012 (IEC 62305-3), 
яким користуються у всій Європі, адже природа блискавки однакова всюди і стандарт 
ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 з часом все ж таки буде відміненим.

Захист електричних та електронних систем від струмів блискавки регулюється стандартом  
ДСТУ EN 62305-4:2012 «Електричні та електронні системи, розташовані в будинках і спорудах»,  
в якому є посилання на стандарти: 

- ДСТУ CLC/TS 61643-12:(2015). Пристрої захисту від імпульсних перенапруг для низьковольтних 
мереж живлення - Частина 12: Пристрої захисту від імпульсних перенапруг встановлені в 
низьковольтні мережі живлення. Вибір та принцип застосування; 

- ДСТУ CLC/TS 61643-22:(2015) Пристрої захисту від імпульсних перенапруг для низьковольтних 
мереж живлення - Частина 22: Пристрої захисту від імпульсних перенапруг встановлені в 
телекомунікаційні та мережі сигналізації. Вибір та принцип застосування. 

Саме цими стандартами необхідно керуватися при підборі, проектуванні та встановленні пристроїв 
захисту від імпульсних перенапруг. 

ПУЕ. Глава 2.1. ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ містить вимогу ОБОВ’ЯЗКОВОГО встановлення ПЗІПів в 
електроустановках незалежно від наявності системи зовнішнього блискавкозахисту.
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      Згідно яких норм проектувати блискавкозахист?  

Висновки:

1. На даний час в Україні діє одночасно 2 нормативних документи, якими можна користуватись:

    а)   ДСТУ Б.В.2.5-38:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Улаштування 
блискавкозахисту будівель і споруд»

    б) 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»

2. Вимоги щодо проектування систем блискавкозахисту вказані в частині 3: ДСТУ EN 
62305-3:2012.

3. Офіційного перекладу стандарту ДСТУ EN 62305:2012 ще не має, він прийнятий в Україні на 
англійській мові, але є переклад на російську EN 62305 версії 2006-го року, вимогами якого можна 
користуватись, зважаючи на невеликі поправки та уточнення, та зазначаючи в проектах посилання 
на офіційну назву документу в Україні: ДСТУ EN 62305:2012 «Блискавкозахист».

4. Серед інших діючих в Україні документів, в яких зазначаються рекомендації та вимоги щодо 
проектування, слід звертати увагу також на:

    - ПУЕ. Глава 1.7. «Заземлення і захисні заходи від ураження електричним струмом»
    - ДСТУ 3680-98 «Стійкість до дії грозових розрядів. Методи захисту»

5. Захист електричних та електронних систем від струмів блискавки регулюється стандартом  
ДСТУ EN 62305-4:2012.  При підборі, проектуванні та встановленні пристроїв захисту від імпульсних 
перенапруг необхідно користуватись наступними стандартами:

- ДСТУ CLC/TS 61643-12:(2015). Пристрої захисту від імпульсних перенапруг для 
низьковольтних мереж живлення - Частина 12: Пристрої захисту від імпульсних перенапруг 
встановлені в низьковольтні мережі живлення. Вибір та принцип застосування. 

- ДСТУ CLC/TS 61643-22:(2015) Пристрої захисту від імпульсних перенапруг для низьковольтних 
мереж живлення - Частина 22: Пристрої захисту від імпульсних перенапруг встановлені в 
телекомунікаційні та мережі сигналізації. Вибір та принцип застосування. 

6. ПУЕ. Глава 2.1. ЕЛЕКТРОПРОВОДКИ містить вимогу ОБОВ’ЯЗКОВОГО встановлення ПЗІПів 
в електроустановках незалежно від наявності системи зовнішнього блискавкозахисту.

В даних методичних рекомендаціях зазначені методи для розрахунку та проектування 
блискавкозахисту відповідно до вимог документу ДСТУ EN 62305-3:2012.
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Що таке система блискавкозахисту? 

Система блискавкозахисту (СБЗ) — комплексна система, що використовується для 
зниження матеріальної шкоди при ударі блискавки в будівлю.

Система блискавкозахисту складається із зовнішньої і внутрішньої систем блискавкозахисту.

Зовнішня система блискавкозахисту — частина системи блискавкозахисту, 
що складається з блискавкоприймачів, струмовідводів і заземлювачів.

Зовнішня система блискавкозахисту призначена для того, щоб:

а) вловлювати прямий удар блискавки в будівлю (з блискавкоприймачем);
б) безпечно проводити струм блискавки в землю (використовуючи струмовідводи);
в) розсіювати струм блискавки в землі (використовуючи заземлюючі пристрої).

Зовнішня СБЗ запобігає небезпечне іскріння в будівлі завдяки зрівнюванню грозових потенціалів, 
забезпечення безпечної відстані (і електроізоляції) між компонентами зовнішньої СБЗ і іншими 
електропровідними елементами всередині будівлі.

Основні заходи захисту від блискавки і ураження людей електричним струмом внаслідок контактної 
і крокової напруги спрямовані на:

- зниження небезпечного протікання струму по тілу людини за допомогою ізолювання виступаючих 
струмопровідних елементів і (або) підвищення опору поверхні землі;

- зниження виникнення небезпечної контактної і крокової напруги за допомогою фізичних 
обмежень і (або) попереджувальних написів.

Зовнішня СБЗ може бути ізольованою або не ізольованою від захищуваної будівлі. 

Ізольовану СБЗ встановлюють в будівлях з займистим покриттям та стінами, або з зонами, в яких є 
ризик виникнення вибуху або пожежі. 

Внутрішня система блискавкозахисту — частина системи блискавкозахисту, що 
складається з системи вирівнювання грозових потенціалів і (або) пристроїв захисту 
від імпульсної перенапруги.

Внутрішня система блискавкозахисту призначена для вирівнювання потенціалів в струмо-
проводящих комунікаціях та захисту електричного та електронного обладнання.

Основним пристроєм системи внутрішньго блискавкозахисту є ПЗІП (Пристрій Захисту від 
Імпульсних Перенапруг). 

Іноді пристрій захисту від імпульсних перенапруг називають ОПН, обмежувачем перенапруг, 
пристроєм грозозахисту, але, зідно сучасних нормативів, він називається саме ПЗІП. 

ПЗІПи встановлюються в низьковольтних мережах живлення (до 1000В) та в усіх мережах передачі 
данних (інтеренет, антени, АСУ та ін.).

Комплексна система внутрішньго блискавкозахисту повинна захищати мережу (ПЗІПи типу 1 та 2) 
та все обладнання, яке до неї підєднано (ПЗІПи типу 3) від неослаблених струмів блискавки та 
ослаблених індукованих перенапруг.

УВАГА! Грозовий імпульс триває менше 1 мілісекунди і може досягати напруги в десятки чи сотні 
тисяч вольт. Жоден пристрій, окрім ПЗІПа, не може реагувати на такі короткі та потужні імпульси.
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В даних методичних рекомендаціях надаємо покрокову схему для розрахунку  
та виконання проекту блискавкозахисту згідно нормативного документу  

ДСТУ EN 632305:2012 - Блискавкозахист.
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Підготовчий етап!
• 1. Збір інформації для визначення необхідності влаштування блискавкозахисту
• 2. Визначення необхідності влаштування СБЗ та рівня РБЗ
• 3. Збір інформації для розрахунку зовнішньої системи блискавкозахисту
• 4. Збір інформації для розрахунку системи внутрішнього блискавкозахисту
• 5. Вибір типу зовнішньої системи блискавкозахисту

Етап розрахунку системи блискавкоприймачів
• 6. Використання природніх компонентів в якості блискавкоприймачів
• 7. Визначення елементів, які необхідно захистити блискавкоприймачами
• 8. Розрахунок зон захисту, утворених блискавкоприймачами

а) метод блискавкоприймальної сітки
б) метод сфери, що котиться
в) метод захисного кута

• 9. Розрахунок захисту від попадання блискавки в бокову частину будівлі
• 10. Оцінка коефіцієнта розподілу струму блискавки по струмовідводах
• 11. Розрахунок безпечної ізоляційної відстані S
• 12. Конструкція та розміщення блискавкоприймачів
• 13. Вибір матеріалів виконання елементів блискавкозахисту
• 14. Вибір елементів блискавкозахисту для влаштування блискавкоприймачів

Етап розрахунку системи струмовідводів
• 15. Визначення необхідної кількості струмовідводів
• 16. Використання природніх компонентів в якості струмовідводів
• 17. Розміщення струмовідводів
• 18. Встановлення контрольного з’єднання
• 19. Вибір матеріалів виконання елементів струмовідводів
• 20. Підбір обладнання для влаштування струмовідводів

Етап розрахунку системи заземлення
• 21. Вибір типу розміщення заземлюючих пристроїв
• 22. Використання природніх компонентів в системі заземлення
• 23. Розміщення заземлюючих пристроїв
• 24. Вибір матеріалів виконання елементів заземлення
• 25. Підбір комплектуючих для виконання системи заземлення

Етап розрахунку внутрішньої системи блискавкозахисту
• 26. Основні принципи захисту від імпульсних перенапруг
• 27. Підбір ПЗІП та принципи проектування внутрішньої СБЗ



 
Крок 1     Збір інформації для визначення необхідності влаштування СБЗ

1. Призначення будівлі, яка захищається;

2. Загальні розміри будівлі: найбільшу висоту будівлі, її ширину та довжину (якщо будівля має складну 
форму, потрібно розрахувати ширину та довжину прямокутника, в який можна вписати дану будивлю);

3. Наявність в будівлі приміщень, які згідно з ДНАОП 0.00-1.32-01 і НАПБ В.01.056-2005/111, відносяться до:
а) зон класів 1 і 20; б) зон класів 2 і 21; в) зон класів П-І, П-ІІ, П-ІІа.

4. Ступінь вогнестійкості будівлі;

5. Місце знаходження будівлі.

Перед розрахунком зовнішньої системи блискавкозахисту (СБЗ) потрібно зібрати наступну 
інформацію для визначення необхідності влаштування СБЗ та рівня блискавкозахисту (РБЗ):

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 заземлювачів.

Визначити, чи необхідно влаштовувати СБЗ для захисту будівлі від удару блискавки, та якщо 
потрібно, то який рівень блискавкозахисту (РБЗ) вибрати, можна одним з двох наступних методів:

• метод А: визначити необхідність влаштування СБЗ згідно таблиці додатку А до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 ;

• метод Б: провести розрахунок необхідності влаштування БЗС згідно з ДСТУ EN 62305-2:2012.

Для вибору РБЗ, згідно таблиці додатку А до ДСТУ Б В.2.5-38:2008, спочатку потрібно розрахувати 
можливу очікувану кількість уражень об’єкта блискавкою за рік N за наступною формулою:

- для будівель і споруд прямокутної форми:

N = [(S + 6 • hоб) • (L + 6 • hоб)—7,7 • hоб2] • n • 10-6

- для зосереджених споруд (димові труби, вежі, башти тощо):

N = 9π • hоб2 • n • 10-6

- для протяжного об’єкта довжиною L (лінії електропередач, зв’язку, тощо):

N = 6L • hоб2 • n • 10-6

де hоб — найбільша висота будівлі, м;             
L — довжина об’єкта, м;       
S — ширина об’єкта, м;
n — щільність ударів блискавки на 1 км2 земної поверхні за рік, визначена за даними 

метеорологічних спостережень в місці розташування об’єкта, 1/км2 рік. Якщо дані спостережень відсутні, n 
можна приблизно розрахувати за формулою:

n = ( 6,7 • TГР ) / 100,  1/км2 рік

де ТГР — середня тривалість гроз у годинах, визначена за картами інтенсивності грозової діяльності 
(додаток Б ДСТУ Б В.2.5-38:2008) або за середніми багаторічними даними метеостанції, найближчої до 
місця знаходження об’єкта.

Розрахунок	системи	блискавкозахисту

Підготовчий етап для розрахунку блискавкозахисту

Крок 2    Визначення необхідності влаштування СБЗ та рівня РБЗ
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* для будівель і споруд складної конфігурації в якості L та S розглядається ширина та довжина 
найменшого прямокутника, в який може бути вписана споруда в плані.

* за бажанням замовника в проекті можуть бути закладені параметри струмів блискавки, надійність 
захисту від прямих ударів блискавки (ПУБ) такими, що перевищують надані в таблиці Додатка А.

Приклад визначення необхідності влаштування СБЗ та вибору РБЗ:
Вхідні дані: призначення будівлі - адміністративний корпус підприємства; найбільша висота будівлі hоб = 

23м, довжина будівлі L=36м, ширина будівлі S=18м, наявні приміщення зон класів П-ІІ, ступінь вогнестійкості ІІ, 
об’єкт знаходиться у м. Львові.

1. Визначаємо щільність ударів блискавки на 1 км2 земної поверхні за рік при Тгр = 100 годин/рік (для 
м.Львів згідно додатку Б до ДСТУ Б В.2.5-38:2008):

n = ( 6,7 • 100 ) / 100 = 6,7 км2 рік
2. Визначаємо можливу очікувану кількість уражень об’єкта блискавкою N за формулою для будівель і 

споруд прямокутної форми:
N = [(18 + 6 • 23) • (36 + 6 • 23)—7,7 • 232] • 6,7 • 10-6  = 0,1546

3. У таблиці додатку А до ДСТУ Б В.2.5-38:2008 знаходимо підходящий пункт для нашої будівлі —  
п.4 (наявні приміщення категорії П-ІІ) та визначаємо, що при N = 0,1546 потрібно влаштовувати СБЗ з рівнем 
блискавкозахисту РБЗ ІІ або ІІІ.

* інформацію взято з ДСТУ Б В.2.5-38:2008:   п.4.4;  Додаток А, Додаток Б. 
В проекті вказуйте посилання на цей нормативний документ та відповідні його розділи!
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Крок 3    Збір інформації для розрахунку зовнішньої системи блискавкозахисту

Після того, коли визначено, що будівлю потрібно захищати від прямого удару блискавки за допомогою 
СБЗ, та визначено, згідно якого РБЗ розрахувувати систему блискавкозахисту, необхідно зібрати наступну 
інформацію, яка допоможе правильно розрахувати СБЗ та підібрати необхідне обладнання для інсталяції 
системи блискавкозахисту:

1. Потрібно отримати плани даху захищуваної будівлі з вказанням всіх розмірів та висот, а також плани та/
або фото фасадів будівлі, згідно яких буде проводитись розрахунок захисних зон та кількості необхідного 
обладнання.

2. Потрібно дізнатись: будівля існуюча, тільки будується чи на стадії проекту;
3. Потрібно дізнатись наступні конструктивні характеристики покрівлі будівлі:

а) матеріал покрівлі (для металевої покрівлі - також її товщину);
б) наявність та кількість виступаючих елементів над покрівлею, таких як комини, вентканали, труби, 

антени та інші, їх фізичні розміри (висота, ширина і довжина, для труб - товщина і діаметр) та розташування;
в) для вентканалів і коминів - потрібно дізнатись, чи будуть виходити гільзи вище конструкції, 

наявність металевого дашку на вентканалі і з чого виконана конструкція вентканалу (цегла, піноблоки, 
металева обшивка);

г) наявніть парапетів чи огорож, їх тип (для парапетів - чи наявне оцинковане покриття, для огорож - з 
чого вони виконані і якого діаметру прути огорожі);

д) наявність та тип снігозатримувачів;
е) наявність та матеріал дощових ринв;

4. Потрібно дізнатись наступні конструктивні характеристики фасадних стін будівлі:
а) матеріал стін (цегла, залізобетон, сендвіч-панелі, дерево);
б) наявність утеплювача, його матеріал (пінопласт, мінвата) та товщину;
в) наявність, діаметр та матеріал дощовідвідних труб;
г) якщо немає планів фасадів, потрібно дізнатись місця розміщення вхідних дверей, балконів чи інших 

можливих місць, в яких можуть тимчасово перебувати люди під час грози.
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Крок 4     Збір інформації для розрахунку системи внутрішнього блискавкозахисту
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При проектуванні та разрахунках системи внутрішньго блискавкозахисту необхідно зібрати максимум 
інформації та урахувати всі можливі ризики для забезпечення захисту мереж, електричного та електронного 
обладнання і головне — життя та здоров’я людей. Неправильно підібрані ПЗІПи не тільки не здатні 
забезпечити захист, але і самі можуть стати причиною аварійних ситуацій. 

Важливо! ПЗІПи необхідно встановлювати на всіх типах будівель, незалежно від наявності зовнішнього 
блискавкозахисту. 

Захист силових мереж:
Для початку треба визначити рівень блискавкозахисту об'єкту (див. крок 2), робочу напругу і наявність 

зовнішньго блискавкозахисту. Після цього визначаєм:
1. Наявність головного розподільного щита, кількість розподільних щитів, щитків. Розташування, відстань 

між ними.
2. Яка кількість фаз на введенні? (1, 3, чи інше)
3. Яка система електроживлення:
а) TNC або IT. Нейтраль ізольована (відсутня) або повторно заземлена на вводі. 

У цьому випадку використовується ПЗІП, кількість модулів в якому дорівнює кількості фаз;
б) TNS або TT. Захисний і заземлюючий провідник розділені на ділянці від ТП до введення. 

У цьому випадку використовується ПЗІП, кількість варисторних модулів в якому дорівнює кількості фаз 
+ один модуль на основі розрядника (наприклад «3 + 1»);

в) TN-C- S    На введенні встановлюється ПЗІП, кількість модулів в якому дорівнює кількості фаз, після 
поділу системи - «+1».

4. Яка потужність (струм спрацьовування запобіжника / автомата)?
5. Який тип підведення силових кабелів до будинку (підземний або повітряний)? А також слід уточнити чи 

є поблизу повітряні кабелі.
6. Яка номінальна / максимальна робоча напруга в мережі?
7. Обладнання, яке потрібно захистити (рівень імпульсної стійкості обладнання).
8. Зони блискавкозахисту в місці встановлення ПЗІПів (LPZ).

Фотоелектричні установки
В сонячних електростанціях фотоелементи (панелі) захищають від прямого влучання системою 

зовнішнього блискавкозахисту. Все, що знаходиться на лінії після панелей (інвертори, контролери та ін.) 
необхідно захистити від імпульсних перенапруг.

 5. Потрібно дізнатись наступні дані про фундамент та благоустрій навколо будинку:

а) тип фундаменту (наприклад бетон, залізобетон);
б) благоустрій навколо будівлі (земля, асфальт, бруківка, якщо відмостка - її ширину);
в) тип та провідність грунту (чорнозем, пісок, каміння);
г) наявність та розміщення комунікацій та інших металевих чи кабельних підводів до будівлі.

* Обов’язково уточніть бажаний матеріал елементів СБЗ (оцинковані елементи, мідні, лаковані в колір 
даху), оскільки вони дуже відрізняються у ціні! 

* Найкраще проектувати систему блискавкозахисту тоді, коли захищувана будівля ще на стадії 
проектування або будується, оскільки в таких випадках можна передбачити рішення для використання 
природних елементів будівлі для СБЗ, тим самим спростивши та здешевивши вартість інсталяції СБЗ для 
замовника.
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Крок 5    Вибір типу зовнішньої системи блискавкозахисту

Зовнішня СБЗ призначена для уловлювання прямих розрядів блискавки в будинок, включаючи розряди в 
фасад будівлі, і відведення струму блискавки від точки ураження до землі. Зовнішня СБЗ також призначена 
для розосередження цього струму в землі, не викликаючи термічного або механічного пошкодження, а також 
небезпечного іскріння, яке може стати причиною пожежі або вибухів.

Визначивши необхідний рівень блискавкозахисту (РБЗ) потрібно вибрати тип зовнішньої системи 
блискавкозахисту, це може бути: 

- неізольована зовнішня СБЗ, яка буде встановлена на будівлю, що захищається;
- ізольована зовнішня СБЗ, провідники якої встановлюються на безпечній відстані від будівлі, яка 

захищається.

У більшості випадків зовнішня СБЗ може встановлюватися на будівлі, яка захищається.

Ізольовану зовнішню систему блискавкозахисту потрібно влаштовувати в тому випадку, якщо в результаті 
термічних і вибухонебезпечних впливів у точці пораження або на провідниках, що несуть струм блискавки, 
може виникати небезпека для будівлі або обладнання, що знаходиться всередині ціїє будівлі. Це, наприклад, 
можуть бути будівлі з займистим покриттям, будівлі зі стінами, виконаними з горючого матеріалу, або зонами, 
в яких є високий ризик виникнення вибуху і пожежі.

Приклад:
У нашому прикладі (адміністративний корпус з приміщеннями категорії П-ІІ) обираємо неізольовану 

зовнішню СБЗ, яка буде встановлена безпосередньо на будівлі.

Після визначення рівня блискавкозахисту (РБЗ) та типу СБЗ, переходимо до розрахунку 
компонентів зовнішньої системи блискавкозахисту, а саме:

- системи блискавкоприймачів;
- системи струмовідводів;
- системи заземлення.

Підбір ПЗІПів для встановлення з боку змінного струму відбувається так же, як для будь якого іншого 
обладнання. Тому збір інформації такий же як і для захисту силових мереж (див. вище). З боку постійного 
струму необхідно визначити:

1. Наявність системи зовнішнього блискавкозахисту;
2. Максимальну робочу напругу інвертора (напругу холостого ходу).

Захист інформаційних ліній:

Системи передачі даних (відеонагляд, Ethernet, АСУ, системи безпеки, антенні лінії та ін.) зазвичай мають 
невисоку робочу напругу в порівнянні з силовими мережами. Тому і їх імпульсна стійкість набагато менша і 
навіть віддалені удари блискавки можуть пошкодити обладнання. Для правильного підбору ПЗІПів, в першу 
чергу, необхідно визначити ймовірність прямого влучання блискавки в лінію або в обладнання. Це впливає на 
необхідність улаштування захисту типу 1 (1 клас ПЗІПу). Після цього визначаєм:

1. Яке обладнання потрібно захистити 
          та його місцезнаходження;

2. Тип передачі даних;
3. Робочу напругу на лінії;
4. Швидкість передачі даних;

5. Робочу частоту;
6. Номінальний струм на лінії;
7. Кількість ліній (жил);
8. Місце встановлення (всередені 

           приміщення або ззовні).
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Розрахунок	системи	блискавкозахисту

В електронній версії каталогу доступна тільки початкова частина 
методичних рекомендацій для ознайомлення. Методичні рекомендації в 
повному обсязі доступні тільки у друкованій версії каталогу обладнання FS.

Щоб отримати друковану версію каталогу з методичними рекомендаціями, 
надішліть заявку на емейл: info@tdsb.com.ua, з вказанням контактного 
телефону та поштової адреси, на яку ми зможемо відправити даний каталог.

www.tdsb.com.ua
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артикул код назва сторінка

G-16/1 1016 012 Cтержень заземлення 1,5м ø16 28

G-16/2 1016 021 З’єднувач для стержня ø16 28

G-16/30 1016 302 Комплект стержневого 
заземлювача ø16, 3 м 28

G-16/31 1016 312 Комплект стержневого 
заземлювача ø16 (40х4), 3 м 28

G-16/45 1016 452 Комплект стержневого 
заземлювача ø16, 4,5 м 28

G-16/46 1016 462 Комплект стержневого 
заземлювача ø16 (40х4), 4,5 м 28

G-16/60 1016 602 Комплект стержневого 
заземлювача ø16, 6 м 28

G-16/61 1016 612 Комплект стержневого 
заземлювача ø16 (40х4), 6 м 28

G-16/90 1016 902 Комплект стержневого 
заземлювача ø16, 9 м 28

G-16/91 1016 912 Комплект стержневого 
заземлювача ø16 (40х4), 9 м 28

G-20/1 1020 011 Cтержень заземлення 1,5м ø20 29

G-20/2 1020 021 Наконечник для стержня ø20 29

G-20/5 1020 052 Насадка ручного монтажу для 
стержня ø20   29

G-20/30 1020 301 Комплект стержневого 
заземлювача ø20, 3м 29

G-20/45 1020 451 Комплект стержневого 
заземлювача ø20, 4,5м 29

G-20/60 1020 601 Комплект стержневого 
заземлювача ø20, 6м 29

G-112 1011 020 Гідроізоляційна стрічка DENSO 30

G-160 1016 002 Ударна насадка для 
заземлювачів SDS-MAX 30

G-290 1029 000 Шина вирівнювання потенціалів 30

W-08/ST 1108 001 Дріт для блискавкозахисту 
оцинкований ø08 мм 31

W-08/CU 1108 004 Дріт для блискавкозахисту 
мідний ø08 мм 31

W-08/AL 1108 006 Дріт для блискавкозахисту 
алюмінієвий ø08 мм 31

W-10/ST 1110 001 Дріт для блискавкозахисту 
оцинкований ø10 мм 31

W-10/AL 1110 006 Дріт для блискавкозахисту 
алюмінієвий ø10 мм 31

W-25x4 1125 041 Полоса оцинкована для 
блискавкозахисту 25х4 31

W-30x4 1130 041 Полоса оцинкована для 
блискавкозахисту 30х4 31

W-40x4 1140 041 Полоса оцинкована для 
блискавкозахисту 40х4 31

С-011 1201 012 Затискач для дроту 
універсальний 09

С-021 1202 012 Затискач для дроту хрестовий 09

С-022 1202 022 Затискач для полоси хрестовий 10

С-031 1203 012 Затискач контрольний  
(3 пластини) 10

С-032 1203 022 Затискач контрольний  
(2 пластини) 10

С-041 1204 012 Затискач для стержня ø16  
та дроту/полоси 11

артикул код назва сторінка

С-042 1204 022 Затискач для стержня ø16 та 
дроту/полоси (2 пластини) 11

С-061 1206 012 Зажим для дроту до ринви 11

С-091 1209 012 Клема фальцева з пластиком 12

С-092 1209 022 Клема фальцева металева 12

С-093 1209 032 Клема фальцева хрестова 12

Н-011 1301 019 Тримач дроту пластиковий  
з дюбелем L-100 13

Н-012 1301 029 Тримач дроту пластиковий  
з дюбелем L-120 13

Н-013 1301 039 Тримач дроту пластиковий  
з дюбелем L-190 13

Н-014 1301 049 Тримач дроту пластиковий  
з дюбелем L-250 13

Н-015 1301 059 Тримач дроту пластиковий  
з шурупом і підкладкою 13

Н-016 1301 069 Тримач дроту пластиковий М6 14

Н-018 1301 089 Тримач дроту пластиковий М8 14

Н-021 1302 013 Тримач дроту NIRO 14

Н-022 1302 023 Тримач дроту NIRO з шурупом 14

Н-023 1302 033 Тримач дроту NIRO з дюбелем 14

Н-024 1302 042 Тримач дроту універсальний 15

Н-025 1302 052 Тримач дроту універсальний з 
шурупом 15

Н-026 1302 062 Тримач дроту універсальний на 
закручування 15

Н-027 1302 072 Тримач дроту універсальний на 
закручування з шурупом 15

Н-030 1303 002 Тримач дроту металевий 15

Н-031 1303 012 Тримач дроту металевий  
з дюбелем L-100 16

Н-032 1303 022 Тримач дроту металевий  
з дюбелем L-120 16

Н-033 1303 032 Тримач дроту металевий  
з дюбелем L-160 16

Н-034 1303 042 Тримач дроту металевий з 
дюбелем L-250 16

Н-036 1303 062 Тримач полоси металевий 16

Н-037 1303 072 Тримач полоси металевий  
з дюбелем 16

Н-038 1303 082 Тримач стержня ø16мм 
металевий 16

Н-041 1304 012 Тримач коньковий прямий  
з пластиком 17

Н-042 1304 022 Тримач коньковий прямий  
з NIRO 17

Н-043 1304 032 Тримач коньковий прямий 
металевий 17

Н-044 1304 042 Тримач коньковий прямий 
металевий на закручування 17

Н-051 1305 012 Тримач коньковий півкруглий  
з пластиком 18

Н-052 1305 022 Тримач коньковий півкруглий  
з NIRO 18
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артикул код назва сторінка

Н-053 1305 032 Тримач коньковий півкруглий 
універсальний 18

Н-054 1305 042 Тримач коньковий півкруглий 
універсальний на закручування 18

Н-061 1306 012 Тримач дроту пластиковий  
з підставкою 19

Н-062 1306 022 Тримач дроту NIRO з підставкою 19

Н-063 1306 032 Тримач дроту металевий  
з підставкою 19

Н-064 1306 042 Тримач дроту металевий  
з підставкою на закручування 19

Н-301 1330 019 Тримач пластиковий для 
плоского даху пустий 20

Н-302 1330 029 Тримач пластиковий для 
плоского даху з кришкою 20

Н-303 1330 039 Тримач пластиковий для 
плоского даху з бетоном 20

Н-801 1380 012 Хомут для труб ø100 мм 
 з пластиком 20

Н-802 1380 022 Хомут для труб ø100 мм 
 з NIRO 20

Н-881 1380 812 Хомут для труб ø80 мм 
 з пластиком 20

Н-882 1380 822 Хомут для труб ø80 мм 
 з NIRO 20

Н-891 1380 912 Хомут для труб ø90 мм 
 з пластиком 20

Н-892 1380 922 Хомут для труб ø90 мм 
 з NIRO 20

K-201 1420 019 Труба монтажна для 
блискавкозахисту 20/12 21

K-202 1420 029 З’єднувач для труби  
монтажної 20/12  21

K-203 1420 032 Зажим UD-20 для труби 20/12 21

K-221 1422 016 Компенсатор дріт-дріт 22

K-222 1422 026 Компенсатор полоса-полоса 22

K-223 1422 036 Компенсатор дріт-полоса 22

K-271 1427 012 Зажим натяжний 23

K-273 1427 031 Натяжна труба L-300 23

K-274 1427 041 Натяжна труба L-400 23

K-391 1439 011 Захисний екран 1,4 м 24

K-681 1468 019 Коробка для фасадного 
контрольного з’єднання L-60 24

K-682 1468 029 Коробка для фасадного 
контрольного з’єднання L-100 24

K-700 1470 100 Ізоляційнийстержень  
L-1000, M8/M8 25

K-701 1471 100 Ізоляційнийстержень  
L-1000, M16/M16 25

K-702 1472 100 Ізоляційнийстержень  
L-1000, M8/M16 25

K-750 1470 050 Ізоляційнийстержень  
L-500, M8/M8 25

K-751 1471 050 Ізоляційнийстержень  
L-500, M16/M16 25

K-752 1472 050 Ізоляційнийстержень  
L-500, M8/M16 25

артикул код назва сторінка

K-770 1470 070 Ізоляційнийстержень  
L-750, M8/M8 25

K-771 1471 070 Ізоляційнийстержень  
L-750, M16/M16 25

K-772 1472 070 Ізоляційнийстержень  
L-750, M8/M16 25

K-801 1480 012 Тримач ізоляційного стержня 26

K-803 1480 032 Тримач ізоляційного стержня до 
щогли ø32 26

K-804 1480 042 Тримач ізоляційного стержня до 
щогли ø42 26

K-805 1480 052 Тримач ізоляційного стержня 
фальцевий 26

K-808 1480 082 З’єднувач прямий для 
ізол.стержня M8 27

K-816 1480 162 З’єднувач прямий для 
ізол.стержня M16 27

K-818 1480 189 Тримач дроту пластиковий до 
ізол.стержня 26

K-830 1480 302 Тримач дроту металевий до 
ізол.стержня 26

K-838 1480 382 Тримач стержня ø16 мм до 
ізол.стержня 27

K-901 1490 012 Шуруп даховий з 2-ма 
підкладками 27

K-910 1490 100 Клей бітумний для бетонних  
та пластикових тримачів 27

K-950 1490 500 Антикорозійна паста  
(технічний вазилін) 27

M-01/15 1501 156 Блискавкоприймач для комину 
1,5 м 34

M-01/20 1501 206 Блискавкоприймач для комину 
2,0 м 34

M-01/25 1501 256 Блискавкоприймач для комину 
2,5 м 34

M-01/30 1501 306 Блискавкоприймач для комину 
3,0 м 34

M-01/35 1501 356 Блискавкоприймач для комину 
3,5 м 34

M-01/40 1501 406 Блискавкоприймач для комину 
4,0 м 34

M-02/30 1502 303 Щогла блискавкоприймача 3 м 35

M-02/40 1502 403 Щогла блискавкоприймача 4 м 35

M-02/50 1502 503 Щогла блискавкоприймача 5 м 35

M-02/60 1502 603 Щогла блискавкоприймача 6 м 35

M-02/70 1502 703 Щогла блискавкоприймача 7 м 35

M-02/80 1502 803 Щогла блискавкоприймача 8 м 35

M-03/30 1503 303 Блискавкоприймач з боковим 
кріпленням 3 м 36

M-03/40 1503 403 Блискавкоприймач з боковим 
кріпленням 4 м 36

M-03/50 1503 503 Блискавкоприймач з боковим 
кріпленням 5 м 36

M-03/60 1503 603 Блискавкоприймач з боковим 
кріпленням 6 м 36

M-03/70 1503 703 Блискавкоприймач з боковим 
кріпленням 7 м 36

M-04/15 1504 156 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 1,5 м 37

Показник	по	артикулах	та	кодах	елементів
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M-04/20 1504 206 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 2,0 м 37

M-04/25 1504 256 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 2,5 м 37

M-04/30 1504 306 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 3,0 м 37

M-04/35 1504 356 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 3,5 м 37

M-04/40 1504 406 Блискавкоприймач з бетонною 
основою 4,0 м 37

M-05/30 1505 303 Блискавкоприймач на тринозі 3 м 38

M-05/40 1505 403 Блискавкоприймач на тринозі 4 м 38

M-05/50 1505 503 Блискавкоприймач на тринозі 5 м 38

M-05/60 1505 603 Блискавкоприймач на тринозі 6 м 38

M-05/70 1505 703 Блискавкоприймач на тринозі 7 м 38

M-05/80 1505 803 Блискавкоприймач на тринозі 8 м 38

M-06/10 1506 106 Блискавкоприймач з металевою 
основою 1,0 м 39

M-06/15 1506 156 Блискавкоприймач з металевою 
основою 1,5 м 39

M-06/20 1506 206 Блискавкоприймач з металевою 
основою 2,0 м 39

M-06/25 1506 256 Блискавкоприймач з металевою 
основою 2,5 м 39

M-06/30 1506 306 Блискавкоприймач з металевою 
основою 3,0 м 39

M-07/30 1507 303 Блискавкоприймач з металевою 
основою 3 м 40

M-07/40 1507 403 Блискавкоприймач з металевою 
основою 4 м 40

M-07/50 1507 503 Блискавкоприймач з металевою 
основою 5 м 40

M-07/60 1507 603 Блискавкоприймач з металевою 
основою 6 м 40

M-07/70 1507 703 Блискавкоприймач з металевою 
основою 7 м 40

M-08/15 1508 156 Блискавкоприймач з кріпленням 
до труб 1,5 м 41

M-08/20 1508 206 Блискавкоприймач з кріпленням 
до труб 2,0 м 41

M-08/25 1508 256 Блискавкоприймач з кріпленням 
до труб 2,5 м 41

M-08/30 1508 306 Блискавкоприймач з кріпленням 
до труб 3,0 м 41

M-08/35 1508 356 Блискавкоприймач з кріпленням 
до труб 3,5 м 41

M-08/40 1508 406 Блискавкоприймач з кріпленням 
до труб 4,0 м 41

артикул код назва сторінка

M-09/30 1509 303 Блискавкоприймач з кріпленням 
до труб 3 м 42

M-09/40 1509 403 Блискавкоприймач з кріпленням 
до труб 4 м 42

M-09/50 1509 503 Блискавкоприймач з кріпленням 
до труб 5 м 42

M-09/60 1509 603 Блискавкоприймач з кріпленням 
до труб 6 м 42

M-10/10 1510 106 Блискавкоприймач коньковий 
півкруглий 1,0 м 43

M-10/11 1510 116 Блискавкоприймач коньковий 
прямий 1,0 м 43

M-10/15 1510 156 Блискавкоприймач коньковий 
півкруглий 1,5 м 43

M-10/16 1510 166 Блискавкоприймач коньковий 
прямий 1,5 м 43

M-10/20 1510 206 Блискавкоприймач коньковий 
півкруглий 2,0 м 43

M-10/21 1510 216 Блискавкоприймач коньковий 
прямий 2,0 м 43

M-16 1500 162 Тримач для блискавкоприймача 
ø16мм 44

M-32 1500 323 З’єднувач щогли 
блискавкоприймача ø32 та дроту 45

M-42 1500 423 З’єднувач щогли 
блискавкоприймача ø42 та дроту 45

M-50 1500 501 Тримач для щогли 
блискавкоприймача з опорою 44

M-60 1500 601 Тримач для щогли 
блискавкоприймача малий 44

M-61 1500 611 Тримач для щогли блискавко-
приймача малий подовжений 44

M-62 1500 621 Тримач для щогли 
блискавкоприймача 44

M-63 1500 631 Тримач для щогли 
блискавкоприймача подовжений 44

М-64 1500 641 Металева основа для щогли 
блискавкоприймача 45

М-65 1500 651 Тринога для щогли 
блискавкоприймача 45

А-02 1600 020 Реєстратор ударів блискавки 54

А-03 1600 030 Реєстратор ударів блискавки 54

А-25 1600 253 Gromostar 25 50

А-35 1600 353 Gromostar 35 51

А-45 1600 453 Gromostar 45 52

А-60 1600 603 Gromostar 60 53

Показник	по	артикулах	та	кодах	елементів
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