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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

блискавкозахист

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ 
THOR

• сертифікат відповідності УкрСЕПРО

• відповідають ДСТУ EN-62305:2012

• для використання у І-IV вітрових зонах

• термін експлуатації >30 років

www.tdsb.com.ua/fs
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

M-01/15..40      Блискавкоприймач для комину 1,5...4 м

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

• Кріпиться за допомогою 2-х або 3-х кріплень з дюбелем 
розпірним арт. М-016, 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 *

артикул M-01/15 M-01/20 M-01/25 M-01/30 M-01/35 M-01/40
код 1501 156 1501 206 1501 256 1501 306 1501 356 1501 406

висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm

матеріал шпиля AL AL AL AL AL AL

висота h1 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

висота h2 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

діаметр 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm

кріплення [2х] М-016 [2х] М-016 [2х] М-016 [2х] М-016 [3х] М-016 [3х] М-016

відстань між кріпл. G 300..400 mm 300..400 mm 300..400 mm 300..400 mm 300..400 mm 300..400 mm

довжина кріплення L 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm 220 mm

вага 1,10 kg 1,35 kg 1,65 kg 1,90 kg 2,20 kg 2,45 kg

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- AL шпиль ø16 мм довжиною h1 - 1 шт

- AL шпиль ø10 мм довжиною h2 - 1 шт

- ОС кріплення шпиля з дюбелем М-016 - 2..3 шт

- ОС з’єднувач шпиля з дротом ø8..10 мм С-041 - 1 шт

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З БОКОВИМ КРІПЛЕННЯМ
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

M-02/30..80      Щогла блискавкоприймача 3-8 м

• Призначена для захисту від ударів блискавки елемен-
тів даху або обладнання чи конструкцій, які розміщені на 
дахах будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колек-
тори і т.д.)

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

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

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-02/30 M-02/40 M-02/50 M-02/60 M-02/70 M-02/80
код 1502 303 1502 403 1502 503 1502 603 1502 703 1502 803

висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm 7000 mm 8000 mm

матеріал щогли NI - AL NI - AL NI - AL NI - AL NI - AL NI - AL

висота h1, ø42 - - - - 3000 mm 3000 mm

висота h2, ø32 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 2000 mm 3000 mm

висота h3, ø16 200 mm 1000 mm 1000 mm 3000 mm 1000 mm 1000 mm

висота h4, ø10 - - 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

діаметр 32/16 mm 32/16 mm 32/16/10 mm 32/16/10 mm 42/32/16/10 42/32/16/10

з’єднувач з дротом M-032 M-032 M-032 M-032 M-042 M-042

вага 3,85 kg 4,50 kg 4,70 kg 5,20 kg 10,7 kg 10,9 kg

кріплення* [2х] М-060 [2х] М-060 [2х] М-060 [2х] М-060 [2х] М-062 [3х] М-062

5-6 m 7-8 m

* Кріплення для щогли в комплект не входять. Дивіться детальніше про М-060 та М-062 на стор. 21.

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- NI щогла ø42 мм довжиною h1 - 0/1 шт

- NI щогла ø32 мм довжиною h2 - 1 шт

- AL шпиль ø16 мм довжиною h3 - 1 шт

- AL шпиль ø10 мм довжиною h4 - 0/1 шт

- NI з’єднувач з дротом М-032 або М-042 - 1 шт

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

• З’єднання елементів щогли між собою: 

  h1-h2 - через втулку 42/32, h2-h3 - різьбове М16, 
  h3-h4 - різьбове М10
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

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

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

• Встановлюється на бетонну основу та не потребує до-
даткових натяжних елементів

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

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-04/15 M-04/20 M-04/25 M-04/30 M-04/35 M-04/40
код 1504 156 1504 206 1504 256 1504 306 1504 356 1504 406

висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm

матеріал шпиля AL AL AL AL AL AL

висота h1, ø16 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

діаметр шпиля 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm

діаметр основи 300 mm 400 mm 400 mm 400 mm 300/400 mm 300/400 mm

бетонна основа 15 kg 30 kg 30 kg 30 kg 30kg +15kg 30kg +15kg

вага 15,8 kg 31 kg 31,5 kg 32 kg 47 kg 47,5 kg

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- AL шпиль ø16 мм довжиною h1 - 1 шт

- AL шпиль ø16 мм довжиною h2 - 1 шт

- ОС з’єднувач шпиля з дротом ø8..10 мм С-041 - 1 шт

- бетонна основа блискавкоприймача 30 кг - 1 шт

- бетонна основа блискавкоприймача 15 кг - 0..1 шт

- підкладка для бетонної основи - 1 шт

• Бетонні основи для щогл висотою 3-4 м для ІІІ та ІV вітрової зони рекомендовано приклеювати до покрівлі

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

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З БЕТОННИМИ ОСНОВАМИ
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

M-05/30..60      Блискавкоприймач на тринозі  3-6 м

• Призначений для захисту від ударів блискавки елемен-
тів даху або обладнання чи конструкцій, які розміщені на 
дахах будівель (вентилятори, вентканали, сонячні колек-
тори 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 щодо блискавкоприймачів

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-05/30 M-05/40 M-05/50 M-05/60
код 1505 303 1505 403 1505 503 1505 603

висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm

висота h1, ø32 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm

висота h2, ø16 200 mm 1000 mm 1000 mm 2000 mm

висота h3, ø10 - - 1000 mm 1000 mm

діаметр щогли 32/16 mm 32/16 mm 32/16/10 mm 32/16/10 mm

затискач для дроту М-032 М-032 М-032 М-032

радіус R1 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm

висота триноги G 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm

установка AxB 1470х1620 mm 1470х1620 mm 1470х1620 mm 1470х1620 mm

бетонні основи [3x] 30 kg [3x] 30 kg [3x] 30 kg [3x] 30 kg

вага 104 kg 104 kg 105 kg 106 kg

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

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- NI щогла ø32 мм довжиною h1 - 1 шт

- AL шпиль ø16 мм довжиною h2 - 1 шт

- AL шпиль ø10 мм довжиною h3 - 1 шт

- NI з’єднувач з дротом М-032 - 1 шт

- ST металева тринога для щогли - 1 шт

-  бетонна основа з підкладкою 30 кг - 3 шт

- комплект кріпильних елементів для 
з’єднання щогли -  1 шт
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

M-05/70..80      Блискавкоприймач на тринозі  7-8 м

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

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

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

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-05/70 M-05/80
код 1505 703 1505 803

висота H 7000 mm 8000 mm

висота h1, ø42 3000 mm 3000 mm

висота h2, ø32 3000 mm 3000 mm

висота h3, ø16 1000 mm 1000 mm

висота h4, ø10 - 1000 mm

діаметр щогли 42/32/16/10 42/32/16/10

затискач для дроту М-042 М-042

радіус R1 700 mm 700 mm

висота триноги G 640 mm 640 mm

установка AxB 1470х1620 mm 1470х1620 mm

бетонні основи [3x] 30 kg [6x] 30 kg

вага 112 kg 210 kg

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

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

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- NI щогла ø42 мм довжиною h1 - 1 шт

- NI щогла ø32 мм довжиною h2 - 1 шт

- AL шпиль ø16 мм довжиною h3 - 1 шт

- AL шпиль ø10 мм довжиною h4 - 1 шт

- NI з’єднувач з дротом М-042 - 1 шт

- ST металева тринога для щогли - 1 шт

-  бетонна основа з підкладкою 30 кг - 3/6 шт

- комплект кріпильних елементів для 
з’єднання щогли -  1 шт
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

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

артикул M-06/10 M-06/15 M-06/20 M-06/25 M-06/30
код 1506 106 1506 156 1506 206 1506 256 1506 306

висота H 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

матеріал шпиля AL AL AL AL AL

матеріал основи OC OC OC OC OC

висота h1, ø16 1000 mm 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm

висота h2, ø10 - 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

діаметр шпиля 16 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm

розмір основи AxB 100x250 mm 100x250 mm 200x250 mm 200x250 mm 200x250 mm

відстань між отворами FxL 57x205 mm 57x205 mm 157x205 mm 157x205 mm 157x205 mm

вага 3,6 kg 3,8 kg 4 kg 4,3 kg 4,6 kg

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

• Встановлюється на металеву основу та не потребує до-
даткових 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 та матеріали блискавкоприймача:

- AL шпиль ø16 мм довжиною h1 - 1 шт

- AL шпиль ø10 мм довжиною h2 - 1 шт

- ОС з’єднувач шпиля з дротом ø8..10 мм С-041 - 1 шт

- ОС металева основа блискавкоприймача - 1 шт

• Металеву основу кріпити до конструкції 4-ма гвинтами М10 або анкерними болтами

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

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З МЕТАЛЕВОЮ ОСНОВОЮ
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

M-07/30..60      Блискавкоприймач з металевою основою 3-6 м

артикул M-07/30 M-07/40 M-07/50 M-07/60
код 1507 303 1507 403 1507 503 1507 603

висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm

матеріал щогли NI - AL NI - AL NI - AL NI - AL

висота h1, ø32 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm

висота h2, ø16 200 mm 1000 mm 1000 mm 3000 mm

висота h3, ø10 - - 1000 mm 1000 mm

діаметр 32/16 mm 32/16 mm 32/16/10 mm 32/16/10 mm

висота основи G 900 mm 900 mm 900 mm 900 mm

розмір основи AxB 200x250 mm 200x250 mm 200x250 mm 200x250 mm

відстань між отворами FxL 150x200 mm 150x200 mm m 150x200 mm 150x200 mm

затискач для дроту M-032 M-032 M-032 M-032

закріплення 4х М10 4х М10 4х М10 4х М10

вага 14,7 kg 14,9 kg 15 kg 16 kg

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

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

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

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

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

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- NI щогла ø32 мм довжиною h1 - 1 шт

- AL шпиль ø16 мм довжиною h2 - 1 шт

- AL шпиль ø10 мм довжиною h3 - 0/1 шт

- NI з’єднувач з дротом М-032 - 1 шт

- ST металева основа для щогли - 1 шт

- комплект кріпильних елементів для 
з’єднання щогли -  1 шт
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

M-07/70..80      Блискавкоприймач з металевою основою 7-8 м

артикул M-07/70 M-07/80
код 1507 703 1507 803

висота H 7000 mm 8000 mm

матеріал щогли NI - AL NI - AL

висота h1, ø42 3000 mm 3000 mm

висота h2, ø32 2000 mm 3000 mm

висота h3, ø16 1000 mm 1000 mm

висота h4, ø10 1000 mm 1000 mm

діаметр 42/32/16 mm 42/32/16 mm

висота основи G 900 mm 900 mm

розмір основи AxB 200x250 mm 200x250 mm

відстань між отворами FxL 150x200 mm 150x200 mm

затискач для дроту M-042 M-042

вага 22 kg 23 kg

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

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

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

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

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

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- NI щогла ø42 мм довжиною h1 - 1 шт

- NI щогла ø32 мм довжиною h2 - 1 шт

- AL шпиль ø16 мм довжиною h3 - 1 шт

- AL шпиль ø10 мм довжиною h4 - 1 шт

- NI з’єднувач з дротом М-042 - 1 шт

- ST металева основа для щогли - 1 шт

- комплект кріпильних елементів для 
з’єднання щогли -  1 шт
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

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

артикул M-08/15 M-08/20 M-08/25 M-08/30 M-08/35 M-08/40
код 1508 156 1508 206 1508 256 1508 306 1508 356 1508 406

висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm

висота h1, ø16 500 mm 100 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

діаметр шпиля 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm

тримач [2x] М-070 [2x] М-070 [2x] М-070 [2x] М-070 [2x] М-070 [2x] М-070

відстань між кріпл. G 300..400 mm 300..400 mm 400..500 mm 400..500 mm 500..700 mm 500..700 mm

діаметр труби D 100..300 mm 100..300 mm 100..300 mm 100..300 mm 100..300 mm 100..300 mm

довжина хомута L 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

вага 7,7 kg 8,0 kg 8,3 kg 8,6 kg 8,9 kg 9,2 kg

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

артикул M-08/16 M-08/21 M-08/26 M-08/31 M-08/36 M-08/41
код 1508 166 1508 216 1508 266 1508 316 1508 366 1508 416

висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm

тримач [2x] М-071 [2x] М-071 [2x] М-071 [2x] М-071 [2x] М-071 [2x] М-071

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

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

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- AL шпиль ø16 мм довжиною h1 - 1 шт

- AL шпиль ø10 мм довжиною h2 - 1 шт

- ОС з’єднувач шпиля з дротом ø8..10 мм С-041 - 1 шт

- NI тримач шпиля ø16 до труби універсальний - 2 шт

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З КРІПЛЕННЯМ ДО ТРУБ
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

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

артикул M-09/40 M-09/50 M-09/60
код 1509 403 1509 503 1509 603

висота H 4000 mm 5000 mm 6000 mm

висота h1, ø32 3000 mm 3000 mm 3000 mm

висота h2, ø16 1000 mm 1000 mm 2000 mm

висота h3, ø10 - 1000 mm 1000 mm

діаметр шпиля 32/16 mm 32/16/10 mm 32/16/10 mm

тримач [2x] М-076 [2x] М-076 [2x] М-076

відстань між кріпл. G 400..600 mm 500..700 mm 500..700 mm

діаметр труби D 100..300 mm 100..300 mm 100..300 mm

довжина хомута L 1000 mm 1000 mm 1000 mm

вага 12 kg 13 kg 14 kg

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

артикул M-09/41 M-09/51 M-09/61
код 1509 413 1509 513 1509 613

висота H 4000 mm 5000 mm 6000 mm

тримач [2x] М-073 [2x] М-073 [2x] М-073

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

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

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- NI щогла ø32 мм довж. h1 з втулкою 32/М16 - 1 шт

- AL шпиль ø16 мм довжиною h2 - 1 шт

- AL шпиль ø16 мм довжиною h3 - 1 шт

- NI з’єднувач щогли з дротом ø8..10 мм М-032 - 1 шт

- NI тримач щогли ø32 до труби подвійний - 2 шт



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

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

M-10/10..11      Блискавкоприймач коньковий 1 м

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

• Встановлюється на коньку даху та кріпиться за допомогою конько-
вого кріплення для блискавкоприймача

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a

• Комплектація блискавкоприймача:

- дюралюмінієвий шпиль ø10 мм довжиною 1 м;
- кріплення блискавкоприймача до конька;
- з’єднувач арт. С-021 для приєднання дроту до блискавкоприймача

артикул M-10/10 M-10/11
код 1510 106 1510 108 1510 116 1510 118

матеріал шпиля AL AL AL AL

матеріал кріплення OC LA OC LA

висота H 1000 mm 1000 mm

діаметр шпиля 10 mm 10 mm

кріплення півкругле пряме

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

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

• Встановлюється на коньку даху та кріпиться за допо-
могою конькового кріплення для блискавкоприймача

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a

• Комплектація блискавкоприймача:

- дюралюмінієвий шпиль ø10 мм довжиною 1,5..2 м;
- подвійне кріплення до конька з опорою;
- з’єднувач арт. С-021 для приєднання дроту.

артикул M-10/15 M-10/16 M-10/20 M-10/21
код 1510 156 1510 158 1510 166 1510 168 1510 206 1510 208 1510 216 1510 218

матеріал шпиля AL AL AL AL AL AL AL AL

матеріал кріплення OC LA OC LA OC LA OC LA

висота H 1500 mm 1500 mm 2000 mm 2000 mm

діаметр шпиля 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

розмір опори A/B/C 150/350/50 mm 150/350/50 mm 150/350/50 mm 150/350/50 mm

кріплення [2x] півкругле [2x] пряме [2x] півкругле [2x] пряме

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

КОНЬКОВІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

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

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

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a

• Комплектація блискавкоприймача:

- дюралюмінієвий шпиль ø16/10 мм довжиною 2,5..3 м;
- подвійне кріплення до конька з опорою;
- з’єднувач арт. С-041 для приєднання дроту.

артикул M-10/26 M-10/31
код 1510 266 1510 268 1510 316 1510 318

матеріал шпиля AL AL AL ALw

матеріал кріплення OC LA OC LA

висота H 2500 mm 3000 mm

висота h1, ø16 1500 mm 2000 mm

висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm

діаметр шпиля 16/10 mm 16/10 mm

розмір опори A/B/C 150/350/50 mm 150/350/50 mm

кріплення [2x] пряме [4x] пряме

довжина кріпл. F 300 mm 300 mm

• прямі кріплення до конька кріпляться з допомогою дахових шурупів 
або цвяхів
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

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

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

• Ізольований від щогли струмовідвід створює безпечну 
ізоляційну відстань між щоглою та струмовідводом

• Кріпити за допомогою тримачів щогли до стіни арт. 
М-060..062, триноги М-065..066, металевої основи М-064 
або тримачів до труби М-076..79 (замовляти окремо)

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

• Утворює захисну зону навколо себе під кутом a *

артикул M-12/30 M-12/40 M-12/50 M-12/60 M-12/70
код 1512 303 1512 403 1512 503 1512 603 1512 703

висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm 7000 mm

висота h1, ø42 - - 3000 mm 3000 mm 3000 mm

висота h2, ø32 2000 mm 3000 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mm

висота ізол. стержня h3 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

висота наконечника h4 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm 200 mm

ізол. стержень A [3x] 750 mm [4x] 750 mm [5x] 750 mm [6x] 750 mm [7x] 750 mm

відстань між ізол. B 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

вага 16 kg 19 kg 27 kg 31 kg 35 kg

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

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- NI щогла ø42 мм довж. h1 з втулкою 42/32 - 1/0 шт

- NI щогла ø32 мм довж. h2 з втулкою 32/М16 - 1 шт

- AL наконечник ø16 мм довжиною h4 - 1 шт

-   ізоляційний стержень М16/М16 довжиною h3 - 1 шт

-   ізоляційний стержень М16/М8 довжиною A - 3..7 шт

- ОС тримач дроту до ізол.стержня К-830 - 3..7 шт

- ОС тримач ізол.стержня до щогли - 3..7 шт

- ОС з’єднувач наконечника з дротом С-041 - 1 шт

- ОС з’єднувач струмовідводу з дротом С-033 - 1 шт

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

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ З ІЗОЛЬОВАНИМ СТРУМОВІДВОДОМ
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

Кріплення щогли М-12 
до стіни чи конструкції

Встановлення щогли М-12 
на металеву конструкцію

Влаштування щогли М-12 
на плоскій покрівлі

Кріплення щогли М-12 
до труби

висота щогла кріплення

3 m M-12/30 [2x] M-060

4 m M-12/40 [2x] M-060

5 m M-12/50 [2x] M-062

6 m M-12/60 [2x] M-062

7 m M-12/70 [3x] M-062

висота щогла кріплення

3 m M-12/30 М-054

4 m M-12/40 М-054

5 m M-12/50 М-054

6 m M-12/60 М-054

7 m M-12/70 М-055

висота щогла тринога

3 m M-12/30 M-065

4 m M-12/40 M-065

5 m M-12/50 M-065

6 m M-12/60 M-065

7 m M-12/70 M-066

висота щогла кріплення

для труби ø 100...300 mm 
3 m M-12/30 [2x] M-074

4 m M-12/40 [2x] M-074

5 m M-12/50 [2x] M-075

6 m M-12/60 [3x] M-075

для труби ø 300...500 mm 

3 m M-12/30 [2x] M-076

4 m M-12/40 [2x] M-076

5 m M-12/50 [2x] M-077

6 m M-12/60 [3x] M-077

Приклади влаштування блискавкоприймача 
з ізольованим струмовідводом

M-060/062

M-060/062

M-065

M-054

M-074

•  Щоглу М-12 кріпити до стін чи  
    конструкцій за допомогою 2-х 
    або 3-х тримачів щогли до стіни 
       арт. М-060  або М-062 
          (детальніша інформація 
             про тримачі на стор. 21)

•   Щоглу М-12 кріпити до металевої
    площадки чи конструкції за  допо-
    могою металевої основи для 
    щогли арт. М-064 або М-068
          (детальніша інформація про
           металеву основу на стор. 20)

•   Щоглу М-12 кріпити до металевої
    труби за  допомогою тримачів   
     щогли до труби універсальних 
     подвійних арт. М-074..077 
          

•  Щоглу М-12 закріпити на плоскій 
     покрівлі за допомогою триноги   
     для щогли з бетонними основа-
     ми арт. М-065 або М-066 
 (детальніша інформація 
                про триногу на стор. 20)

Приклади підбору кріплень
 для влаштування щогли

Приклади підбору кріплень
 для влаштування щогли

Приклади підбору кріплень
 для влаштування щогли

Приклади підбору кріплень
 для влаштування щогли

M-074
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FSГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

ЩОГЛИ ДЛЯ ВЛАШТУВАННЯ 
АКТИВНОГО БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА

M-13/30..80      Щогла активного блискавкоприймача 3-8 м

артикул M-13/30 M-13/40 M-13/50 M-13/60 M-13/70 M-13/80
код 1513 303 1513 403 1513 523 1513 603 1513 703 1513 803

висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm 7000 mm 8000 mm

матеріал щогли NI NI NI NІ NI NI

висота h1, ø42 - 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm

висота h2, ø32..34 3000 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mm 3000 mm 3000 mm

висота h3, ø27 - - - - 1000 mm 2000 mm

діаметр щогли 32 mm 42/32 mm 42/32 mm 42/32 mm 42/34/27 mm 42/34/27 mm

з’єднувач з дротом [2x] M-032 [2x] M-042 [2x] M-042 [2x] M-042 [2x] M-042 [2x] M-042

вага 3,9 kg 8 kg 9 kg 10,4 kg 11 kg 11,4 kg

кріплення* [2х] М-060 [2х] М-062 [2х] М-062 [2х] М-062 [3х] М-062 [3х] М-062

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

• Дозволяє закріпити активний блискавкоприймач типу 
Gromostar

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

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

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

• Кріплення блискавкоприймача Gromostar до щогли - 
різьбове М16

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- NI щогла ø42,4 мм довж. h1 з втулкою - 1/0 шт

- NI щогла ø32 або ø27 мм довж.h2 з втулкою - 1 шт

- NI щогла ø27 мм довж. h3 з втулкою - 1/0 шт

- AL наконечник ø16 мм довжиною 200 мм - 1 шт

- NI з’єднувач щогли з дротом М-032 або М-042 - 2 шт

- кріпильні елементи для з’єднання щогли - 1 кп.

* Кріплення для щогли в комплект не входять. Дивіться детальніше про М-060 та М-062 на стор. 21.

         підходить для влаштування 
    активного блискавкоприймача 
GROMOSTAR!
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

         підходить для влаштування 
    активного блискавкоприймача 
GROMOSTAR!

M-15/30..60      Щогла активного блискавкоприймача на тринозі  3-6 м

артикул M-15/30 M-15/40 M-15/50 M-15/60
код 1515 303 1515 403 1515 503 1515 603

висота H 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm

висота h1, ø42 - 3000 mm 3000 цmm 3000 mm

висота h2, ø32 3000 mm 1000 mm 2000 mm 3000 mm

діаметр щогли 32 mm 42/32 mm 42/32 mm 42/32 mm

затискач для дроту [2x] М-32 [2x] М-42 [2x] М-42 [2x] М-42

радіус R1 700 mm 700 mm 700 mm 700 mm

висота триноги G 640 mm 640 mm 640 mm 640 mm

установка (KxL) 1470х1620 mm 1470х1620 mm 1470х1620 mm 1470х1620 mm

бетонні основи [3x] 30 kg [3x] 30 kg [3x] 30 kg [3x] 30 kg

вага 104 kg 108 kg 111 kg 112 kg

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

• Дозволяє закріпити активний блискавкоприймач типу 
Gromostar

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

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

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

• Кріплення блискавкоприймача Gromostar до щогли - 
різьбове М16

Комплектація та матеріали блискавкоприймача:

- NI щогла ø42,4 мм довж. h1 з втулкою - 1/0 шт

- NI щогла ø32 мм довж. h2 з втулкою - 1 шт

- AL наконечник ø16 мм довжиною 200 мм - 1 шт

- NI з’єднувач з дротом М-032 або М-042 - 1 шт

- ST металева тринога для щогли M-065 - 1 шт

- бетонна основа 30 кг з підкладкою - 3 шт

- кріпильні елементи для з’єднання щогли - 1 кп.

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

артикул M-115 M-120 M-125 M-130 M-135 M-140
код 1500 115 1500 120 1500 125 1500 130 1500 135 1500 140

висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm 3500 mm 4000 mm

матеріал AL AL AL AL AL AL

висота h1, ø16 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm

діаметр 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm 16/10 mm

Блискавкоприймач алюмінієвий збірний 16/10

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

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

КОМПЛЕКТУЮЧІ ДЛЯ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІВ

БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ АЛЮМІНІЄВІ РІЗЬБОВІ

Блискавкоприймач трубчастий 16/10 алюмінієвий

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

артикул M-315 M-320 M-325 M-330
код 1500 315 1500 320 1500 325 1500 330

висота H 1500 mm 2000 mm 2500 mm 3000 mm

матеріал AL AL AL AL

висота h1, ø16 500 mm 1000 mm 1500 mm 2000 mm

висота h2, ø10 1000 mm 1000 mm 1000 mm 1000 mm
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

артикул M-016 M-016
код 1500 162 1500 164

матеріал OC CU

для кріплення D 14..16 mm 14..16 mm

розмір кріпл. АхВ 60х20 mm 60х20 mm

довжина L 225 mm 225 mm

дюбель 14x80 12х60

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

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

артикул H-038 H-038
код 1303 082 1303 084

матеріал OC CU

для кріплення ø 14..16 mm 14..16 mm

розмір АхВxD 60x20x20 mm 60x20x20 mm
внутр. різьба М10 М8

H-038  Тримач стержня D16 металевий

Тримач призначений для кріплення блискавкоприймача 
D16 мм.  Детальніша інформація на стор. 00.

ТРИМАЧІ СТЕРЖНЯ D16

артикул M-018 M-018
код 1500 182 1500 174

матеріал OC CU

для кріплення ø 14..16 mm 14..16 mm

розмір F1/F2 15/30 mm 15/30 mm

розмір C1/C2 20/30 mm 20/30 mm

затиск болтами [2х] М8х25 [2х] М8х25

M-018   Тримач блискавкоприймача 16/10 фальцевий

Тримач призначений для кріплення блискавкоприймача 
ø16 мм до конструкцій зі швеллера або фальцевих еле-
ментів.
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

артикул M-032 M-042
код 1500 323 1500 423

матеріал NI NI

для кріплення øD 32 mm 42 mm

розмір А 140 mm 140 mm

розмір В 47 mm 47 mm

артикул M-054 M-055
код 1500 541 1500 551

матеріал ST ST

для кріплення øD 32..48 mm 32..48 mm

розмір основи AxB 200x250 mm 300x300 mm

відст.між отв. FxL 157x205 mm 125x125 mm

висота основи G 900 mm 900 mm

закріплення [4x] M10 [9x] M10

вага 11 kg 12 kg

• Призначений для приєднання дроту струмовідводу до 
щогли блискавкоприймача

• Арт. М-032 - для щогли ø32 мм, 
   арт. М-042 - для щогли ø42 мм

• Призначена для закріплення щогли блискавкоприймача ø32..48 мм 
(арт. М-02) до конструкцій чи металевих площадок

• Щогла фіксуєтсья в металевій основі за допомогою гвинтів

• Металеву основу кріпити до конструкцій чи площадок за допомогою 
гвинтів М12 або анкерних болтів

M-032..42      З’єднювач щогли блискавкоприймача та дроту

M-054..55      Металева основа щогли блискавкоприймача

M-054 M-055

M-065      Тринога щогли блискавкоприймача

• Призначена для закріплення щогли блискавкоприймача ø32 та ø42 
мм або ізольованої щогли висотою до 7 м або на плоскій покрівлі

• щогла блискавкоприймача фіксується в тринозі за допомогою 
6-ти болтів

• тринога постачається з 3..6 бетонними основами В30 (30 кг)

• конструкція триноги складається для зручного транспортування

артикул M-065 M-066
код 1500 651 1500 661

матеріал триноги ST ST

для щогли ø 32..48 mm 32..48 mm

для щогли висотою 3..7 m 3..7 m

бетонні основи [3x] 30 kg [6x] 30 kg

радіус R1 700 mm 700 mm

установ. розміри АхB 1470x1620 mm 1470x1620 mm

висота G 640 mm 640 mm

вага з бет.основами 100 kg 190 kg
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

артикул M-060 M-061
код 1500 602 1500 612

матеріал OC OC

для кріплення øD 25..32 mm 25..32 mm

відстань L 120 mm 300 mm

розмір пласт. АхВ 100х250 mm 100х250 mm

відст. між отв. FхG 57х205 mm 57х205 mm

вага 2 kg 3,5 kg

артикул M-062 M-063
код 1500 621 1500 631

матеріал ST ST

для кріплення øD 40..48 mm 40..48 mm

відстань L 120 mm 400 mm

розмір пласт. АхВ 200х250 mm 200х250 mm

відст. між отв. FхG 157х205 mm 157х205 mm

вага 3,7 kg 5 kg

• Тримач призначений для кріплення щогли блискав-
коприймача ø25..32 мм до стін та конструкцій

• Кріпити за допомогою 4-х гвинтів М10 з дюбелем або 4-х 
анкерних болтів. Отвір Е: ø12 мм

M-060      Тримач для щогли блискавкоприймача ø32 мм

• Тримач призначений для кріплення щогли блискав-
коприймача ø40..48 мм до стін та конструкцій.

• Кріпити за допомогою 4-х гвинтів М10 з дюбелем або 4-х 
анкерних болтів. Отвір Е: ø12 мм

M-062      Тримач для щогли блискавкоприймача ø42 мм

артикул M-050 M-051
код 1500 503 1500 513

матеріал NI NI

для кріплення øD 25..48 mm 25..48 mm

відстань L 250 mm 400 mm

розміри B1хB2 320x260 mm 380x320 mm

розміри AхH 580x250 mm 700x315 mm

розмір С1хС2 120х40 mm 120х40 mm

відст.між отв. FxK 25x50 mm 25x50 mm

• Тримач призначений для кріплення щогли блискав-
коприймача ø25..48 мм до стін та конструкцій

• Додаткова опора забезпечує високу стійкість конструкції

• Кріпити за допомогою 5-х анкерних гвинтів М10. 
  Отвір Е: ø12 мм

M-050      Тримач для щогли блискавкоприймача з опорою

ТРИМАЧІ ЩОГЛИ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧА
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

M-20/09..12      Блискавкоприймач окремостоячий 9-12 м

артикул M-20/09 M-20/10 M-20/11 M-20/12
код 1520 091 1520 101 1520 111 1520 121

висота H 9 000 mm 10 000 mm 11 000 mm 12 000 mm

висота h1 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm

висота h2 3000 mm 4000 mm 5000 mm 6000 mm

розмір основи А 290 mm 290 mm 290 mm 290 mm

відстань між отворами F 210 mm 210 mm 210 mm 210 mm

закріплення 4хМ16 4хМ16 4хМ16 4хМ16

анкерна закладна* WF290 WF290 WF290 WF290

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

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

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

• Утворює велику захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація блискавкоприймача:

- телескопічна щогла довжиною h1 - 1 шт

- телескопічна щогла довжиною h2 - 1 шт

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

• Довжина найдовшої частини щогли - 6000 mm
• З’єднання елементів щогли: h1-h2 - фланцеве

• Для виконання бетонного фундаменту використовувати закладні 
WF290 (замовляти окремо, див. стор. 25)
• Детальніша інформація про особливості встановлення блискав-
коприймача в інструкції з монтажу

• Матеріал виконання елементів блискавкоприймача: 

  ST - гарячецинкована сталь

• Анкерну закладну замовляти окремо. Дивіться стор. 25

ОКРЕМОСТОЯЧІ БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ 
З ВЛАШТУВАННЯМ НА БЕТОННИЙ ФУНДАМЕНТ

ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

M-20/13..15      Блискавкоприймач окремостоячий 13-15 м

артикул M-20/13 M-20/14 M-20/15
код 1520 131 1520 141 1520 151

висота H 13 000 mm 14 000 mm 15 000 mm

висота h1 6000 mm 6000 mm 6000 mm

висота h2 6000 mm 6000 mm 6000 mm

висота h3 1000 mm 2000 mm 3000 mm

розмір основи А 290 mm 290 mm 290 mm

відстань між отворами F 210 mm 210 mm 210 mm

закріплення 4хМ16 4хМ16 4хМ16

анкерна закладна* WF290 WF290 WF290

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

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

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

• Утворює велику захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація блискавкоприймача:

- телескопічна щогла довжиною h1 - 1 шт

- телескопічна щогла довжиною h2 - 1 шт

- шпиль довжиною h3 - 1 шт

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

• Довжина найдовшої частини щогли - 6000 mm

• З’єднання елементів щогли: h1-h2 - фланцеве, h2-h3 - через втулку
• Для встановлення блискавкоприймача на бетонну основу необхідне 
використання підйомних механізмів (крану)

• Для виконання бетонного фундаменту використовувати закладні 
WF290 (замовляти окремо, див. стор. ХХ)
• Детальніша інформація про особливості встановлення блискав-
коприймача в інструкції з монтажу

• Матеріал виконання елементів блискавкоприймача: 

  ST - гарячецинкована сталь

• Анкерну закладну замовляти окремо. Дивіться стор. 25
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

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

артикул M-20/16 M-20/17 M-20/18 M-20/19 M-20/20
код 1520 161 1520 171 1520 181 1520 191 1520 201

висота H 16 000 mm 17 000 mm 18 000 mm 19 000 mm 20 000 mm

висота h1 9000 mm 9000 mm 9000 mm 9000 mm 9000 mm

висота h2 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm 6000 mm

висота h3 1000 mm 2000 mm 3000 mm 4000 mm 5000 mm

діам. щогли D1/D2 300/113mm 300/113mm 300/113mm 300/113mm 300/113mm

діам. основи M1/M2 420/500mm 420/500mm 420/500mm 420/500mm 420/500mm

закріплення 8хМ24 8хМ24 8хМ24 8хМ24 8хМ24

анкерна закладна* WF420 WF420 WF420 WF420 WF420

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

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

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

• Утворює велику захисну зону навколо себе під кутом a *

Комплектація блискавкоприймача:

- телескопічна щогла довжиною h1 - 1 шт

- телескопічна щогла довжиною h2 - 1 шт

- шпиль довжиною h3 - 1 шт

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

• Довжина найдовшої частини щогли - 9000 mm

• З’єднання елементів щогли: h1-h2-h3 - фланцеве
• Для встановлення блискавкоприймача на бетонну основу необхідне 
використання підйомних механізмів (крану)

• Для виконання бетонного фундаменту використовувати закладні 
WF420 (замовляти окремо, див. стор. ХХ)

• Детальніша інформація про особливості встановлення блискав-
коприймача в інструкції з монтажу

• Матеріал виконання елементів блискавкоприймача: 

  ST - гарячецинкована сталь

• Анкерну закладну замовляти окремо. Дивіться стор. 25
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

артикул WF290
код 1520 290

розмір плити А 290 mm

відстань між отворами F 210 mm

різьба шпильки øS М16

к-сть шпильок n 4

довжина шпильки L 1200 mm

довжина L1 450 mm

артикул WF420
код 1520 420

вінець øМ1 420 mm

вінець øМ2 500 mm

різьба шпильки øS М24

к-сть шпильок n 8

довжина шпильки L 1905 mm

довжина L1 700 mm

Анкерна закладна для бетонного фундаменту блискавкоприймача 10-15 м

Анкерна закладна для бетонного фундаменту блискавкоприймача 16-20 м

• Анкерна закладна використовуються для виконання бетонного фун-
даменту для закріплення телескопічного блискавкоприймача 10-15 м

• Для влаштування фундаменту використовувати бетон класу В25

• Комплект cкладається з: 
  - плита розміром АхА - 1 шт
  - рамка розміром АхА - 1 шт
  - шпилька довжиною L з різьбою S - 4 шт
  - комплект з’єднувальних гайок

• Матеріал виконання елементів закладної - конструкційна сталь

• Детальніша інформація в інструкції з влаштування фундаменту

• Анкерна закладна використовуються для виконання бетонного фун-
даменту для закріплення телескопічного блискавкоприймача 16-20 м

• Для влаштування фундаменту використовувати бетон класу В25 

• Комплект cкладаєтсья з: 
  - вінець діаметром М - 2 шт
  - шпилька довжиною L з різьбою S - n шт
  - комплект з’єднувальних гайок

• Матеріал виконання елементів закладної - конструкційна сталь

• Детальніша інформація в інструкції з влаштування фундаменту
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ГРУПА М - БЛИСКАВКОПРИЙМАЧІ блискавкозахист FS

блискавкозахист


