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DEHN chrání
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Úvod – profil společnosti

Projekt vnější ochrany před bleskem

Povodí Odry, státní podnik
Rozloha území, na němž podnik působí, představuje 6 252 km2.
Celková délka významných vodních toků je 1 111 km.Celková
délka drobných vodních toků je cca 2 589 km.

Střecha je pokryta hydroizolační střešní fólií, z tohoto důvodu
je řešen hromosvod jako izolovaná ochrana před bleskem.
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Dále pak byl podle této normy proveden výpočet dostatečné
vzdálenosti s v rozmezích 0,57 m až 0,71 m.
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- zkušební svorka v nástěnné krabici

Svodové vodiče HVI long budou uchyceny co 1m podpěr
Svodový vodič HVI long na střeše bude uchyceny co 1m
na střešním držáku vedení KF 253 030 + adaprér 253 02
střešní držák KF se ke střešní krytině přilepí páskem hyd

45m izolovaný vodič HVI long šedý kat. č. 819 132
délky izolovaných vodičů HVI long přesně změřit na stavb

Spoje v zemi zdvojeny a chráněny protikorozní och
Zemní odpor nemá překročit 10 ohmů.
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04
2x FeZn 30x4 mm - ve výkopu 60cm hlubokém

- svorka na potrubí d 50mm, materiál nerez

Přesný typ podpěr na střešní krytinu zjistit na stavbě dle d
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přesný typ držáků upřesnit na stravbě
podpůrná trubka dude uchycena na komínu
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- 2x svorka pro spojení zemnícího pásku a kruhovéh

zemnič
krytina z
2xhydroizolační
FeZn 30x4mm
střešní folie
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DPS

- podpůrná trubka 3,2m s jímací tyčí 1,0m pro vodič
+ 2x držák podpůrné trubky na stěnu 105 340
přesný typ držáků upřesnit na stravbě
podpůrná trubka dude uchycena na stěně a vetknu
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trubka 3,2m čtyři saPodle normy ČSN EN 62305-3 ed. 2 bylypodpůrná
použity
s jímacím hrotem 2,5m
mostatné podpůrné trubky o délce 3,2 m s jímači délky 2,5.
Z každé trubky byl sveden jeden svod pomocí vysokonapěťového vodiče HVI long, ale pouze na jednu stranu objektu.

8 údolních nádrží,

podpůrná trubka 3,2m
s jímacím hrotem 2,5m

1535

1535

oblast koncovky

Podnik dále spravuje:

dič HVI long d 23mm, šedý
lka 17,5m - přeměřit

kušební SZ
kové krabici

Podle normy ČSN EN 62305-2 ed. 2 byl proveden výpočet
řízení rizika. Objekt dílen byl zařazen do třídy ochrany LPS III.

Nový zemnič FeZn 30x4 propojit se stávajícím zem

Ochrana před bleskem musí být provedena v n
na ochranu proti bleskovým proudům a přepětí
V objektu se provede instalace svodiče blesko
typ 1+2 do hlavního rozvaděče za elektroměre
výměna 3ks zásuvek za zásuvky se svodičem
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Požadavky normy ČSN EN 62305-3 ed. 2
Podle čl. 5.1.2. Jímací soustava by měl být použit izolovaný (oddálený) vnější hromosvod od chráněné stavby v případě, že tepelné a výbušné účinky v místě úderu nebo ve vodičích, které vedou bleskový proud, mohou způsobit
škody na stavbě nebo na jejím obsahu (viz Příloha E). Typickými příklady jsou stavby s hořlavou krytinou, stavby
s hořlavými stěnami a s prostředím s nebezpečím výbuchu a požáru.
Je-li podle čl. 5.3.2 Soustava svodů použita jímací soustava, která je tvořena z jímacích tyčí na oddáleně stojících
stožárech (nebo na jednom stožáru), které nejsou z kovu nebo vzájemně propojeného armování, je potřebný minimálně jeden svod pro každý stožár.
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