
SYSTEMY ODGROMOWE 

PRÓWNANIE CENY 



Projektowanie systemów odgromowych 

Pojedyncze maszty pasywne 

Instalacje - KRATA - MESH 

Przewodowe systemy odgromowe 

Aktywna głowica 
odgromowa ESE 



Projektowanie systemów odgromowych 

Tradycyjne maszty odgromowe 



Projektowanie systemów odgromowych 

Ograniczenie ochrony dla: 
terenów otwartych , dachów ze 
skomplikowaną strukturą 
techniczną – automatyka, 
wystające elementy itd.) 
Indukowanie się pola 
elektromagnetycznego  w 
instalacje … 
Uciążliwy serwis i konserwacja, 
utrudnione utrzymanie 
powierzchni dachu. 

Budynek D = 50m / S = 50m / W = 12m 
 

Stopień ochrony II zgodnie z normą IEC 62305-2 
 

 

Opis : 
 

6m wysokie maszty odgromowe zainstalowane na 

całej powierzchni dachu.  
 

Promień ochrony Rp = 12 metrów w stopniu II  
 

Na dachu: ekwipotencjalne połączenie piorunochronów.  
 

Na ścianach: Każdy z masztów odgromowych 

połączony zwodem z dedykowanym uziemieniem. 

Estymowany koszt  (eu): 33 000 € (z kosztami instalacji) 

Tradycyjne Instalacje Odgromowe typu 
FRANKLIN  15 czerwca  1752r. – do 2018r. 



KRATA - MESH 

Projektowanie systemów odgromowych 



Projektowanie systemów odgromowych 

Redukcja promieniowania 

elektromagnetycznego 

 

 

Nieestetyczny wygląd na budynku 

 

Wysoki koszt, związany z użyciem 

dużych ilości komponentów 

metalowych i miedzianych. 

 

 

 Budynek  D = 50m / S = 50m / W = 12m 
 

 

Stopień ochrony: II zgodnie z normą IEC 62305 -2 
 

Opis : 
 

- 50cm pręty instalowane wokół obwodu dachu 
 

- Co 15m i na klatce windy. 
 

- 10 m siatki na dachu. 
 

- Na ścianach zwody – co 15 m, 
 

- Zakończone systemem prętów uziemiających  

Estymowany koszt  (eu): 36 000 € (z kosztami 

instalacji) 

Utrudnione utrzymanie i konserwacja  

powierzchni dachu 



Projektowanie systemów odgromowych 

Prevectron – Aktywna Głowica Odgromowa 



Projektowanie systemów odgromowych 

Aktywny system odgromowy ESE może być 

zainstalowany poza strefą bezpośrednio zagrożoną 

uderzeniem pioruna – Promień ochrony klasyfikuje się 

w przedziałach od R=20m do R=80m  dla I klasy 

ochrony(EX) 

 

 Ochrona  infrastruktury teledacyjnej - DATA CENTER  

 

Ochrona otwartych terenów, przestrzeni: parki , boiska, 

korty, lotniska, szlaki turystyczne, przystanie jachtowe, 

pola golfowe itp.... 

 

Może być zintegrowana z architekturą budynków 

Może współpracować z istniejącą instalacją 

odgromową – np. wykonany już otok uziemiający 

Ekonomiczne rozwiązanie 

 

 

 

Wystarczy pojedynczy zwód wysoki 

na którym zainstalowana jest głowica 

ESE. 

 

Skuteczne niwelowanie 

oddziaływania pola  

elektromagnetycznego na 

chronionym obszarze.  

 

Głowica pozwala na wcześniejsze w 

porównaniu z metodami tradycyjnymi 

przejecie energii wyładowań 

atmosferycznych tzw.. wczesna 

emisja lidera.(ESE). 

 

Estymowany koszt (eu): 7000 € (z kosztem instalacji) 

 
Budynek  D = 50m / S = 50m / W = 12m 
 

Stopień ochrony: II zgodnie z  normą NF C 17-102 
 

Opis : 

- 5m wysoki maszt z głowicą ESE na dachu klatki 

windy budynkowej 

- promień ochrony Rp = 86 metrów  

  (Δt = 50μs  minimum) w II stopniu ochrony 

odgromowej.  

 Przewód odgromowy podłączony do dwóch zwodów 

    (see NF C 17-102 § 2.3.2), każdy zakończony   

stosownym uziemieniem. 



Projektowanie systemów odgromowych 

7 000 €   

AKTYWNA GŁOWICA ODGROMOWA 

Tradycyjny maszt odgromowy 

33 000 €  

Klatka MESH 

36 000 €  



Projektowanie systemów odgromowych 

PROJEKT 

OSZCZĘDNOŚĆ 

INSTALACJA 

UTRZYMANIE 
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