R

Zibensaizsardzība

135

Lightning installation

PAWBOL LTD. ir līderis elektriskā aprīkojuma ražošanā Polijā un Eiropā, kas sāka darboties 1989. gadā. Kopš tā laika kompānija kļuva par nopietnu
un uzticamu biznesa partneri. Viena no pamata produktu grupām, ko piedāvā PAWBOL ir zibens aizsardzības sistēmas, kuras kompānija ražo jau 20
gadus. Mūsu produktu un apkalpošanas augsto kvalitāti nosaka ISO 9001:2008 sertifikācija. Mūsu kompānijai pieder profesionāla ražošanas bāze,
kas aprīkota ar modernām iekārtām, un tērauda kvalitāte, ko izmantojam zibens aizsardzības sistēmu ražošanā, ir augstākajā līmenī. Turklāt, visiem
mūsu produktiem tiek regulāri pārbaudīta atbilstība kvalitātes standartiem.
Mūsu kompānija piedāvā plašu zibens aizsardzības komponenšu klāstu, kas ir sadalīts sekojošās apakšgrupās:

»
»
»
»
»
»

Savienotāji (caurejošie savienotāji, noteku savienotāji, krusta savienotāji)
Stiprinājumi (dakstiņu stiprinājumi, jumta stiprinājumi, kores
dakstiņu stiprinājumi, spriegotāju stiprinājumi, un citi)
Elektrodi
Zibens masti
Zemēšanas slīdkastes
Zibens aizsardzības aksesuāri

Zibens aizsardzības sistēmas elementi, ko piedāvā Pawbol ir pieejami gan karsti galvanizētā gan elektrogalvanizētā versijā, kas nodrošina pretkorozijas īpašību noturību pret mehāniskiem bojājumiem, berzi, eroziju un triecieniem. Zibens aizsardzības sistēmas elementu karstā galvanizācija
aizsargā tēraudu daudzus gadus pateicoties ķīmiskai reakcijai starp cinku un tēraudu un tāpēc tiem nav nepieciešama apkope. Visi Pawbol
piedāvātie zibens aizsardzības sistēmas elementi atbilst EN 62305-1, EN 62305-3, EN 50164-1 un EN 50164-2 standartu prasībām.
PAWBOL piedāvā zibens aizsardzības sistēmas elementus četrās krāsās RAL - 8017, 7024, 8004, 9005. Sekojoši elementi ir pieejami krāsoti: noteku
savienotāji, leņķa stiprinājumi, kores dakstiņu stiprinājumi, dakstiņu stiprinājumi, jumta stiprinājumi, universālie stiprinājumi. Piegāde 3 dienu
laikā kopš pasūtīšanas.

RAL 8017

RAL 7024

RAL 8004

RAL 9005

Starp produktiem zibens aizsardzības sistēmu grupā, kompānija piedāvā zemēšanas slīdkastes, kas ir zemēšanas sistēmas pamatelements.
Pawbol zemēšanas slīdkastes ir reģistrētas Patentu birojā ar numuru Wp - 19870. Modulārais dizains nodrošina ātru un vienkāršu uzstādīšanu pat
neierastās vietās. Zemēšanas slīdkastes piedāvā lielisku zemēšanas vietas aizsardzību no laika apstākļu ietekmes.

Pawbol kompānija piedāvā augstas kvalitātes produktus, kas:
» atbilst standartiem
» aizsargāti no korozijas ar karstu galvanizāciju
» ir viegli uzliekami
» piedāvā labu kvalitāti par pievilcīgu cenu

Mūsu produkti.

Jūsu drošība.

3 gadu garantija
karsti galvanizētiem
produktiem
Visi produkti šajā katalogā ir pieejami karsti galvanizētā versijā.
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mājai - for house

www.pawbol.lv
R.8089-R.8090
Dakstiņu
turētāji,
sagriezti

C

R.8081
Kores
dakstiņu
turētāji figūras

B
R.8078
Kores
dakstiņu
turētāji

R.8024-R.8026
Dakstiņu turētāji

R.8085-R.8086
Dakstiņu turētāji,
sagriezti,
regulējami

R.8002
Caurejoši
savienotāji
dubultie

R.8010
Leņķa
turētāji,
taisni

R.8065
Jumta
turētāji,
augšas

R.8242
Kores
dakstiņu turētāji,
regulējami

R.8297, R.8298
Dakstiņu turētāji, regulējami

A

R.8004
Krusta savienotāji, lieli, trīs
plākšņu

B
R.8013
R.8074
R.8075
Kores dakstiņu turētāji

A
C

D

E
D

F,G
R.8005
Noteku savienotāji

F
H
R.8293
Noteku savienotāji

R.8006
Kontroles savienotāji

E

R.8055
Zemēšanas stienis,
saliekamais

G

R.8228
Stieples turētāji

R.8109
R.8110
Stiprinājumi ar dībeli

H

R.8145 Kaste zemējuma
R.8170
Kontroles un mērījumu
pievienojumam
zemzemes
R.8145
kaste

R.8127
R.8128
Iesitami stieples turētāji

R.8145S

R.8060
Kontroles savienotāji
R.8136
T-veida zemēšanas
stienis 1m

R.8003
Krusta savienotāji

R.8137
R.8138
T-veida zemēšanas
stienis, iesitams
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B

R.8002
Caurejoši
savienotāji,
dubultie

R.8307-R.8309
Brīvi
stāvošs zibens
masts uz trijkāja
nožogojumiem

R.8224
Jumta turētāji
stiprināšana ar
skrūvēm

R.8302-R.8306
Brīvi
stāvošs zibens masts
uz trijkāja
R.8310-R.8312
Brīvi stāvošs zibens
masts uz
betona pamata

C
R.8070
Betona turētāji
plastmasā,
ar pacēlumu,
stiprināšana ar locīšanu

R.8073
Betona
turētāji
plastmasā

R.8313-R.8315
Brīvi stāvošs
zibens masts uz
liela betona
pamata

R.8064
Turētāji uz asfalta,
stiprināšana
ar locīšanu

R.8004
Krusta savienotāji, lieli,
trīs plākšņu

R.8126
Turētāji uz asfalta,
stiprināšana
ar skrūvēm

R.8071
Betona
turētāji plastmasā,
ar pacēlumu, stiprināšana
ar skrūvēm

B
R.8050
Caurejoši savienotāji,
ar vienu caurumu

C

A

A

D

E
Kaste zemējuma
pievienojumam
R.8145

R.8145S

F,G
H

F

H

G
R.8006
Kontroles savienotāji

R.8055
Zemēšanas stienis,
saliekamais

D
R.8030
Spriegojami turētāji
M12

E
R.8237
Turētāji dzelzs lentai

R.8262
Spriegojami
turētāji, horizontāli

R.8103-R.8105
Savilcēji

R.8060
Kontroles savienotāji
R.8228
Stieples turētāji

R.8137
R.8138
T-veida zemēšanas
stienis, iesitams

R.8109
R.8110
Turētāji ar dībeli
R.8003
Krusta savienotāji

R.8091, R.8096
Spriegojami turētāji
ar cilpām
R.8127
R.8128
Iesitami turētāji
stieplei

R.8098
Spriegojami turētāji,
iesitami, dubultie
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Caurejoši

savienotāji

Caurejošus savienotājus izmanto, lai savienotu zibens novadītāju ar stiepli.
Tie tiek izgatavoti no 2 mm biezām, karsti galvanizētām tērauda plāksnēm.

Through connectors

are used to connect lightning wire with
wire. They are made from 2 mm thick, hot-dip galvanized steel plates.

R.8001
A / B = 50 / 40 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8002
A / B = 50 / 40 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8050
A / B = 42 / 42 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A

B

B

A

B

A

Caurejoši savienotāji, vienkāršie.
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M8

Caurejoši savienotāji, dubultie.
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M8

Caurejoši savienotāji, ar vienu caurumu.
Stiprināšana ar 1 skrūvi M8

Through connector, single.
Clamping with 2 screws M8

Through connector, double.
Clamping with 2 screws M8

Through connector, single holed. Clamping with
1 screw M8

Krusta

savienotāji

Krusta savienotājus izmanto, lai savienotu stiepli ar stiepli, stiepli ar dzelzs lenti vai
dzelzs lenti ar dzelzs lenti. Tie tiek ražoti vairākās versijās no 2 mm biezām, karsti
galvanizētām tērauda plāksnēm. Stiprinājumiem tiek izmantotas četras M8 (M10)
skrūves.

Cross connectors are used to connect wire with wire, wire with

band-iron or band-iron with band-iron. They are made in few diﬀerent versions ,
from 2 mm thick, hot-dip galvanized steel plates. For connections are used four M8
(M10) screw.

R.8003
A / B = 65 / 65 mm,
Distance starp skrūvēm: 38 mm,
Distance between screws: 38 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A

Krusta savienotāji, lieli,
divu plākšņu, 4 x M8
Cross connector, big,
two plates, 4 x M8

R.8004
A / B = 55 / 55 mm
Distance starp skrūvēm: 30 mm
Distance between screws: 30 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B = 65 / 65 mm
Distance starp skrūvēm: 38 mm
Distance between screws: 38 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A

B

R.8295

R.8052

A

Krusta savienotāji, lieli,
trīs plākšņu, 4 x M8

Krusta savienotāji, mazi,
divu plākšņu, 4 x M8

Cross connector, big,
three plates, 4 x M8

Cross connector, small,
two plates, 4 x M8

A / B = 55 / 55 mm
Distance starp skrūvēm: 30 mm
Distance between screws: 30 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A
B
Krusta savienotāji, universāli, trīs plākšņu,
4 x M8
Cross connector, universal,
three plates, 4xM8

Visi produkti, kas pieminēti šajā sekcijā (R), ir pieejami karsti galvanizētā versijā / All products mentioned in this section (R) are available in hot-dip galvanized version
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R.8293
A / B / C = 30 / 70 / 45 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

Noteku

R.8005A
A / B / C = 45 / 75 / 45 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

C

savienotāji

Noteku savienotājus izmanto, lai savienotu notekas ar zibens novedēju. Tie tiek
izgatavoti no 2 mm biezām, karsti galvanizētām, tērauda plāksnēm.

A

Gutter connectors

B

C

are used to connect gutters with
lightning wire. They are made from 2 mm thick, hot-dip galvanized,
steel plates.

A

B

Noteku savienotāji, skrūvējami
Stiprināšana ar locīšanu

Noteku savienotāji, stiprināšana ar
1 skrūvi M8 un 1 skrūvi M10

Gutter connector, screwed
Clamping with bending

Gutter connector,
clamping with 1 screw M8 and 1 screw M10

R.8005
A / B / C = 25 / 75 / 45 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8229
B = 100 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A

R.8231
B = 100 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

C

Noteku savienotāji,
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6
Gutter connector,
clamping with 2 screws M6

B = 100 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

B

B
B

R.8233

Turētāji notekcaurulei,
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Turētāji notekcaurulei,
Stiprināšana ar locīšanu

Holder for drainpipe,
clamping with screw

Holder for drainpipe,
clamping with bending

B
Turētāji notekcaurulei,
Holder for drainpipe

Kontroles

savienotāji

Kontroles savienotājus izmanto, lai ātri un efektīvi izmērītu zemēšanas pretestību,
ar nolūku pārbaudīt sistēmas pareizu funkcionēšanu. Savienotāji tiek izgatavoti no
2 mm biezām, karsti galvanizētām, tērauda plāksnēm. Stiprinājumiem tiek lietotas
M8 un M6 skrūves.

Control connectors are used to quick and eﬃcient

measure resistivity of groundings, in purpose to check proper
functioning of the system. Connectors are made from 2 mm thick,
hot-dip galvanized, steel plates. For connections are used M8 and M6 screws.

R.8006
A / B = 100 / 65 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8060
A / B / C = 55 / 60 / 50 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8061
A / B / C = 55 / 60 / 50 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A

A
A

B

C
B

C

B

Kontroles savienotāji,
Stiprināšana ar 4 skrūvēm M8

Kontroles savienotāji
Stiprināšana ar 4 skrūvēm M8

Kontroles savienotāji
stiprināšana ar 4 skrūvēm M6, 2 skrūvēm M8

Control connector,
clamping with 4 screws M8

Control connector,
clamping with 4 screws M8

Control connector,
clamping with 4 screws M6

Pēc klientu pieprasījuma, produkti pieejami četrās krāsās RAL - 8017, 7024, 8004, 9005 / At the request of a customer, products are available in four colors RAL - 8017, 7024, 8004, 9005
Visi produkti, kas pieminēti šajā sekcijā (R), ir pieejami karsti galvanizētā versijā / All products mentioned in this catalogue are available in hot-dip galvanized version
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Izplešanās

savienotāji

Izplešanās savienotājus izmanto, lai savienotu zemēšanas elementu divas sekcijas
un nodrošinātu garuma kompensāciju termiskās izplešanās (vasarā) vai saraušanās
(ziemā) dēļ. Tie aizsargā zibens aizsardzības elementus pret bojājumiem no
mehāniskas pārslodzes.

Expansion connectors

Expansion connectors are used
to connect two sections of the grounding elements with ensuring length
compensation due to thermal expansion (summer) or contraction (winter).
This protect the lightning protection elements, against damage by exceeding
the mechanical stresses.

R.8198DD

R.8198DB

A / B = 200 / 500 mm,
Stieplei / for wire: ø8 mm

R.8198BB

A / B = 200 / 500 mm,
Stieplei / for wire: ø8 mm
Dzelzs lentei / for band-iron: 30x4 mm

A / B = 200 / 500 mm,
Dzelzs lentei / for band-iron: 30x4 mm

A

A

A

B

B

B

Izplešanās savienotāji, karsti galvanizēti
Stieple - stieple

Izplešanās savienotāji, karsti galvanizēti
Stieple - dzelzs lente

Izplešanās savienotāji, karsti galvanizēti
dzelzs lente - dzelzs lente

Expansion connector, hot-dip galvanized
Wire - Wire

Expansion connector, hot-dip galvanized
Wire- band-iron

Expansion connector, hot-dip galvanized
Band-iron - band-iron

Leņķa

turētāji

R.8296
A / B = 120 / 70 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

Leņķa turētājus izmantoto, lai izvilktu zibensnovedēju virs objekta. Tie tiek izgatavoti
no 2 mm biezām, karsti galvanizētām, tērauda plāksnēm. Zibensnovedēju stiprina
pie turētājiem ar locīšanu, vai ar skrūvēm.

Angular holders are used for leading lightning wire above

protected area. They are made from 2 mm thick, hot-dip galvanized steel plates.
The lightning wire are mounting to holder with bending, or with screws.

B
A
Leņķa turētāji
Angular holder

R.8007
A / B = 60 / 120 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8008
A / B = 60 / 120 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

R.8009
A / B = 60 / 120 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

Angular holder, twisted
Clamping with 2 screws M6

A

Leņķa turētāji, sagriezti
Stiprināšana ar locīšanu
Angular holder, twisted
Clamping with bending

A / B = 60 / 120 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B

B

Leņķa turētāji, sagriezti
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

R.8010

A

A

A

Leņķa turētāji
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Leņķa turētāji
Stiprināšana ar locīšanu

Angular holder
Clamping with 2 screws M6

Angular holder
Clamping with bending

Pēc klientu pieprasījuma, produkti pieejami četrās krāsās: RAL - 8017, 7024, 8004, 9005 / At the request of a customer, products are available in four colors RAL - 8017, 7024, 8004, 9005
Visi produkti, kas pieminēti šajā sekcijā (R), ir pieejami karsti galvanizētā versijā / All products mentioned in this catalogue are available in hot-dip galvanized version
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Dakstiņu

turētāji

Dakstiņu turētājus izmanto, lai piestiprinātu zibensnovedēju pie dakstiņu jumtiem.
Tie tiek izgatavoti no 2 mm biezām, karsti galvanizētām, tērauda plāksnēm.
Turētājus pienaglo pie latojuma, vai pievieno ar aizķeri.

Tile holders

are used for mounting lightning wire on roofs covered
with tiles. They are made from 2 mm thick, hot-dip galvanized steel plates.
Holders are nailed to patch, or attach with catch.

A = 160 mm

R.8018

A = 160 mm

R.8024

A = 160 mm

R.8021

A = 160 mm

R.8027

A = 280 mm

R.8019

A = 280 mm

R.8025

A = 280 mm

R.8022

A = 280 mm

R.8028

A = 400 mm

R.8020

A = 400 mm

R.8026

A = 400 mm

R.8023

A = 400 mm

R.8029

B = 120 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B = 120 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B
A

B = 120 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B = 120 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B

A

B

A

Dakstiņu turētāji, Stiprināšana ar locīšanu

Dakstiņu turētāji, stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Dakstiņu turētāji, sagriezti, Stiprināšana ar locīšanu

Dakstiņu turētāji, A
sagriezti, stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Tile holder, clamping with bending

Tile holder, clamping with 2 x M6 screw

Tile holder, twisted, clamping with bending

Tile holder, twisted, clamping with 2 x M6 screws

R.8083
A / B = 280 / 135 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8084
A / B = 420 / 135 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B = 280 / 135 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B
A

R.8087
A / B = 420 / 135 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B
A

A

R.8088

B
A

Dakstiņu turētāji, regulējami
Stiprināšana ar locīšanu

Dakstiņu turētāji, regulējami
Stiprināšana ar locīšanu

Dakstiņu turētāji, regulējami
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Dakstiņu turētāji, regulējami
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Tile holder, adjustable,
clamping with bending

Tile holder, adjustable,
clamping with bending

Tile holder, adjustable,
clamping with 2 screws M6

Tile holder, adjustable,
clamping with 2 screws M6

R.8085
A / B = 280 / 135 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8086
A / B = 420 / 135 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B
A

R.8089
A / B = 280 / 135 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B = 420 / 135 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B
A

R.8090

A

B
A

Dakstiņu turētāji, sagriezti
regulējami, Stiprināšana ar locīšanu

Dakstiņu turētāji, sagriezti
regulējami, Stiprināšana ar locīšanu

Dakstiņu turētāji, sagriezti
regulējami, Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Dakstiņu turētāji, sagriezti
regulējami, Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Tile holder, adjustable, twisted,
clamping with bending

Tile holder, adjustable, twisted, clamping with
bending

Tile holder, adjustable, twisted, clamping with 2
screws M6

Tile holder, adjustable, twisted,
clamping with 2 screws M6

Pēc klientu pieprasījuma, produkti pieejami četrās krāsās RAL - 8017, 7024, 8004, 9005 / At the request of a customer, products are available in four colors RAL - 8017, 7024, 8004, 9005
Visi produkti, kas pieminēti šajā sekcijā (R), ir pieejami karsti galvanizētā versijā / All products mentioned in this catalogue are available in hot-dip galvanized version
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R.8093

R.8297

R.8094

A / B = 280 / 100 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

A / B = 420 / 100 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

B

B

A / B = 280 / 100 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

A / B = 420 / 100 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

B

B

A

A

A

A

R.8298

Dakstiņu turētāji

Dakstiņu turētāji

Dakstiņu turētāji, regulējami

Dakstiņu turētāji, regulējami

Tile holder

Tile holder

Tile holder, adjustable

Tile holder, adjustable

Jumta

turētāji

Jumta turētājus izmanto, lai izvilktu zibensnovedēju uz plakaniem vai slīpiem
jumtiem. Tie tiek izgatavoti no plastmasas un 2 mm biezām, karsti galvanizētām,
tērauda plāksnēm. Vadu nostiprina turētājā ar skrūvēm vai locīšanu, un plastmasas
turētājā ar vada iespiešanu padziļinājumā.

Roof holders

are used for leading lightning wire on flat or sloping
roofs. They are made from plastic and 2 mm thick, hot-dip galvanized steel plates.
Wire is mounting in holder by screws or clamping, and in plastic holder by pressing
wire into the groove.

R.8067
B = 60 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

R.8071
B = 200 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8070
B = 200 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A = 150 mm, B = 80 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

B

B

R.8073

B

B

A
Betona turētāji plastmasā
Concrete holder in plastic

Betona turētāji plastmasā
ar pacēlumu. Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Betona turētāji plastmasā
ar pacēlumu, Stiprināšana ar locīšanu

Betona turētāji plastmasā

Concrete holder in plastic, with level raiser,
clamping with 2 screws M6

Concrete holder in plastic, with level raiser,
clamping with bending

Concrete holder in plastic

R.8064
B = 120 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8224

R.8072
B = 70 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

B = 140 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8243
B = 140 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B
B

Turētāji uz asfalta
Stiprināšana ar locīšanu
Holder on asphalt pitch,
clamping with bending

B

Turētāji uz asfalta

Jumta turētāji, Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Holder on asphalt pitch

Roof holder,
clamping with 2 screws M6

B
Krusta savienotāji, ar plāksni, 4 x M8
Stiprināšana ar 4 skrūvēm M8
Cross connector, with plate, 4 x M8
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R.8065
B = 110 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8066
B = 110 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8236
Stieplei / for wire: Ø8 mm

B

R.8126
B = 120 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

Jumta turētāji, augšas
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Jumta turētāji, augšas
Stiprināšana ar locīšanu

Roof holder, top,
clamping with 2 screws M6

Roof holder, top,
clamping with bending

B

Turētāji uz asfalta
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Jumta turētāji, augšas
Roof holder, top

Holder on asphalt pitch,
clamping with 2 screws M6

Universāli

turētāji

Universālos turētājus izmanto, lai izvilktu zibens novedēju un dzelzs lenti dažādās
vietās. Tie tiek izgatavoti no 2 mm biezām, karsti galvanizētām, tērauda plāksnēm.
Tie tiek uzstādīti sienās ar iesišanu, vai ieskrūvēšanu dībeļos.

Universal holders are used for leading lightning wire and band

iron on diﬀerent sizes. They are made from 2 mm thick, hot-dip galvanized steel
plates. Those elements are mounting on walls by hammering, or screwing using
expansion bolts.

R.8015
A / B / C = 55 / 35 / 25 mm

R.8016
A / B / C = 65 / 35 / 35 mm

C

R.8017
A / B / C = 80 / 55 / 40 mm

C

B

A

B = 180 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

C

B

A

B

A

Savienotājs dzelzs lentēm
C-25 mm, Stiprināšana ar 2 skrūvēm M8

Savienotājs dzelzs lentēm
C-30-35 mm. Stiprināšana ar 2 skrūvēm M8

Savienotājs dzelzs lentēm
C-40 mm

Holders for connecting band-iron
Clamping with 2 screws M8

Holders for connecting band-iron
Clamping with 2 screws M8

Holders for connecting band-iron

R.8119
A / B / C = 55 / 35 / 25 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B / C = 65 / 35 / 35 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

Straight handle,
clamping with 2 screws M6

R.8121
A / B / C = 80 / 55 / 40 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

C
A

R.8012
B = 180 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

C
A

B

Taisns turētājs, stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

R.8120

C
A

R.8011

B

B

Savienotājs dzelzs lentei un stieplei

Savienotājs dzelzs lentei un stieplei

Savienotājs dzelzs lentei un stieplei

Holder for band-iron and wire

Holder for band-iron and wire

Holder for band-iron and wire

Taisns turētājs
Stiprināšana ar locīšanu
Straight handle,
clamping with bending
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R.8237
A / B = 54 / 24 mm

R.8127

R.8128

B = 160 mm
B = 210 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A

B

B
Iesitami turētāji, stieplei
Stiprināšana ar locīšanu

Turētājs dzelzs lentei

Hammered holder, for wire
Clamping with bending

Clamp for band-iron

Stiprināšana ar skrūvēm, Clamping with screws
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

Stiprināšana ar locīšanu, Clamping with bending
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A = 30 mm
A

B

A = 40 mm

B = 160 mm

R.8154

R.8152

B = 210 mm

R.8155

R.8153

B

B = 160 mm

R.8115

B = 210 mm

R.8116

B = 250 mm

R.8117

Iesitami turētāji, universāli, 3 plākšņu, 4 x M8
Turētāji ar izplešanās skrūvi M12
Hammered holder, universal,
3 plates, 4 x M8

Holder with expansion bolt M12, clamping with
bending

Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A
B

A = 30 mm

A = 40 mm

B = 120 mm

R.8129

R.8037

B = 160 mm

R.8130

R.8038

B = 210 mm

R.8131

R.8039

B = 250 mm

R.8132

R.8040

Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A = 30 mm
A

B

B = 160 mm

R.8150

R.8107

B = 210 mm

R.8151

R.8108

R.8278

R.8279

Iesitami turētāji, stieplei
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Iesitami turētāji, universāli,
2 plākšņu, stiprināšana ar 4 skrūvēm M8

Hammered holder, for wire
Clamping with 2 screws M6

Hammered holder, universal,
2 plates, clamping with 4 screws M8

Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

Turētāji ar izplešanās skrūvi M12
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6
Holder with expansion bolt M12
Clamping with 2 screws M6

B = 100 mm

R.8109

B = 120 mm

R.8110

B = 160 mm

R.8045

B = 180 mm

R.8046

B = 210 mm

R.8047

Uchwyt
R.8114skręcony
B = 250
mm dachówkowy

A = 40 mm

R.8299

wejście na drut 6 i 8

B = 100 mm
B = 50 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

A / B = 40 / 160 mm

A
B

B
Turētāji dzelzs lentei ar izplešanās skrūvi M8,
stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

R.8115, 8116, 8117

Holder for band-iron with expansion bolt M8,
clamping with 2 screws M6

Turētāji ar izplešanās skrūvi M8
Holder with expansion bolt M8
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Kores dakstiņu

R.8146
A / B = 210 / 240 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

turētāji

Kores dakstiņu turētājus izmanto, lai izvilktu zibensnovedēju pa dakstiņu jumta
kori. Tie tiek izgatavoti no 2 mm biezām, karsti galvanizētām, tērauda plāksnēm.
Zibensnovedējs tiek piestiprināts pie turētājiem ar locīšanu vai ar skrūvēm.

B

Ridge tile holders are used for leading lightning wire along tops

A

of roofs covered with tiles. They are made from 2 mm thick, hot dip galvanized steel
plates. The lightning wire are mounting to holder with bending, or with screws.

Kores dakstiņu turētāji, regulējami
universāli. Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6
Ridge tile holder, adjustable,
universal, clamping with 2 screws M6

R.8013
A / B = 210 / 240 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8074
A / B = 230 / 240 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A

R.8075
A / B = 250 / 240 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B = 210 / 240 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

B

B

A

A

A

R.8076

Kores dakstiņu turētāji
Stiprināšana ar locīšanu

Kores dakstiņu turētāji
Stiprināšana ar locīšanu

Kores dakstiņu turētāji
Stiprināšana ar locīšanu

Kores dakstiņu turētāji
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Ridge tile holder,
clamping with bending

Ridge tile holder,
clamping with bending

Ridge tile holder,
clamping with bending

Ridge tile holder,
clamping with 2 screws M6

R.8077
A / B = 230 / 240 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8078
A / B = 250 / 240 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A

R.8079
A / B = 210 / 240 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

Kores dakstiņu turētāji
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Kores dakstiņu turētāji.
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Kores dakstiņu turētāji, regulējami
Stiprināšana ar locīšanu

Ridge tile holder,
clamping with 2 screws M6

Ridge tile holder,
clamping with 2 screws M6

Ridge tile holder, adjustable,
clamping with bending

R.8082
A / B = 210 / 240 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A
Kores dakstiņu turētāji, regulējami
Ridge tile holder, adjustable

R.8241

R.8242

Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

Stieplei / for wire: Ø8 mm

Kores dakstiņu turētāji, regulējami max

B

B

A

B

A

A

A / B = 210 / 240 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

A / B = 210 / 220 mm
Stieplei / for wire: Ø8 mm

B

R.8081

R.8080

A

Kores dakstiņu turētāji "Roben"
Stiprināšana ar locīšanu

Kores dakstiņu turētāji "Roben"
Stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Kores dakstiņu turētāji, regulējami max
Stiprināšana ar locīšanu

Ridge tile holder “Roben”,
clamping with bending

Ridge tile holder “Roben”,
clamping with 2 screws M6

Ridge tile holder, adjustable max, clamping with
bending

Ridge tile holder, adjustable max
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Spriegojami

turētāji

Spriegojamos turētājus izmanto, lai nospriegotu zibens novedējus.
Tie tiek izgatavoti no 2 mm biezām plāksnēm un auksti locīta tērauda.

Tensioner holders

are used for making tensions
of lightning wires. They are made from 2 mm thick plates,
and cold forged steel.

R.8030
A / B = 170 / 220 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8095
A / B = 170 / 220 mm
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8096

R8091

M10

M12

R.8208
A / B = 27 / 300 mm

A

C = 225 mm

C

B

B
A
Spriegojami turētāji M12
Stiprināšana ar 4 skrūvēm M8

Spriegojami turētāji M12 uzgriezni
Stiprināšana ar 4 skrūvēm M8

Spriegojami turētāji ar cilpām
Stiprināšana ar 4 skrūvēm M8

Tensioner holder – M12
Clamping with 4 screws M8

Tensioner holder with M12 nut
Clamping with 4 screws M8

Tensioner holder with bows
Clamping with 4 screws M8

R.8098

A

R.8099

A = 350 mm

R.8100

A = 400 mm

R.8101

A = 500 mm

R.8102

R.8281
A / B = 42 / 19 mm

A

A

B

B

Spriegojami turētāji, taisni
Bāze: 200x250mm

Spriegojami turētāji, iesitami, izkalti, novīlēti
Tensioner holder, hammered, forged, smooth

Tensioner holder, hammered, forged, smooth,
doubled

Tensioner holder, straight
Base: 200x250mm

R.8261

R.8262
A/B=120/122mm
C=70mm, Ø=40mm
stienis - Ø14
4 x atveres Ø12

A / B = 300 / 150 mm

A

Ø

C

Līnijas stiprinātājs
Line terminal

R.8210

B

A

Tensioner pipe

B = 300 mm
Bāze 200x250mm

Spriegojami turētāji, iesitami, izkalti, novīlēti,
dubultie

A / B = 100 / 400 mm
Bāze 200x250mm

Spriegotājcaurule

R.8263

A=400 mm

A = 300 mm

B

Stieplei /
for wire:
Ø8, Ø10 mm

A

B

B = 200 mm

R.8265

B = 300 mm

R.8264

B = 500 mm

R.8266

B
A

B

Spriegojami turētāji, sānu

Spriegojami turētāji, horizontāli

Skrūve ar āķi Ø16 mm

Spriegojami turētāji ar āķi Ø10

Tensioner holder, sideway
Base: 200x250mm

Tensioner holder, horizontal

Screw with hook Ø16 mm

Tensioner holder with hook Ø10
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Gropes turētāji
Gropes turētājus izmanto, lai izvilktu zemēšanas stiepli ø8 vai ø10 mm gar
notekām, armatūru un jumta notekām. Turētājus piemeklē atkarībā no zemēšanas
stieples stiprināšanas veida.

Rabbet holders

are used to lead the ground wire ø8 or ø10
along the gutters, fittings and roof drains. Suitable holders are used depending
on the way of grounding the wire relative to the attachment point.

R.8173
A / B / C / D = 42 / 45 / 20 / 2 mm
Stieplei / for wire: ø8, ø10 mm

A

R.8174
A / B / C / D / E = 42 / 45 / 50 / 20 / 2 mm
Stieplei / for wire: ø8, ø10 mm

D

A

R.8175
A / B / C / D / E / F = 42 / 45 / 50 / 20 / 2 / 70 mm
Stieplei / for wire: ø8, ø10 mm

A / B / C = 45 / 42 / 2 mm
Stieplei / for wire: ø8, ø10 mm

F

E

B

A

B

B
C

R.8176

E

C

B

C

A

C
D

A

Gropes turētājs, taisns, karsti galvanizēts,
stiprināšana ar 1 skrūvi M10

Gropes turētājs,
D
leņķiskais, karsti
galvanizēts, stiprināšana ar 2 skrūvēm M10

Gropes turētājs, ar pacēlumu, karsti galvanizēts,
stiprināšana ar 2 skrūvēm M10

Gropes turētājs, universālais, karsti galvanizēts,
stiprināšana ar 2 skrūvēm M10

Rabbet holder, straight, thermal diﬀusion
galvanization, clamping with 1 screw M10

Rabbet holder, angular, thermal diﬀusion
galvanization, clamping with 2 screws M10

Rabbet holder, with level raiser, thermal diﬀusion
galvanization, clamping with 2 screws M10

Rabbet holder, universal, thermal diﬀusion
galvanization, clamping with 2 screws M10

Metāla lokšņu turētāji
Metāla lokšņu turētājus izmanto, lai izvilktu zemēšanas stiepli ø8 vai ø10 mm
pa metāla lokšņu jumtiem. Turētājus piemeklē atkarībā no zemēšanas stieples
stiprināšanas veida.

Sheet holders

are used to lead the ground wire ø8 or ø10 on roofs
covered with sheet. Suitable holders are used depending on the way of grounding
the wire relative to the attachment point.

R.8062
A / B / C = 30 / 130 / 25
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

R.8062A
A / B / C = 30 / 130 / 25
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

A / B / C = 30 / 130 / 25
Stieplei / for wire: Ø8, Ø10 mm

B

C
A

A

R.8063
A / B / C = 30 / 130 / 25
Stieplei / for wire: Ø8 mm

B

B
C

C
A

A

R.8063A

A

A

C
A

A

Metāla lokšņu turētājs, leņķisks, sagriezts, karsti
galvanizēts, stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Metāla lokšņu turētājs, leņķisks, karsti galvanizēts,
stiprināšana ar 2 skrūvēm M6

Metāla lokšņu turētājs, leņķisks, sagriezts, karsti
galvanizēts, stiprināšana ar locīšanu

Metāla lokšņu turētājs, leņķiskais, karsti
galvanizēts, stiprināšana ar locīšanu

Sheet holder, angular, twisted, thermal diﬀusion
galvanization, clamping with 2 screws M6

Sheet holder, angular, thermal diﬀusion
galvanization, clamping with 2 screws M6

Sheet holder, angular, twisted, thermal diﬀusion
galvanization, clamping by bend

Sheet holder, angular, thermal diﬀusion
galvanization, clamping by bend
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Spriegotāji
Spriegotājus pārsvarā izmanto, lai nospriegotu zibens novedējus.
Tie tiek piedāvāti ar trim dažādiem garumiem, un vītnēm.

Turnbuckles are used mostly for tensioning of lightning wire. Depending on
version they are made in three diﬀerent length, and threads.

Spriegotājs cilpa-cilpa
Turnbuckle eyebolt-eyebolt

Spriegotājs āķis-cilpa
Turnbuckle hook-eyebolt

A

Spriegotājs āķis-āķis
Turnbuckle hook-hook

A

A

A = 110 mm, M8

R.8103B

A = 110 mm, M8

R.8103A

A = 110 mm, M8

R.8103

A = 125 mm, M10

R.8104B

A = 125 mm, M10

R.8104A

A = 125 mm, M10

R.8104

A = 125 mm, M12

R.8105B

A = 125 mm, M12

R.8106

A = 125 mm, M12

R.8105

Kontroles un mērījumu kastes
Kontroles un mērījumu kastes ļauj pārbaudīt zemējuma un zibens novedēja
savienojumu, kā arī veikt zemējuma pretestības mērījumus. Kastes paredzētas
uzstādīšanai uz cietas virsmas.

R.8171

Control & measurement ground boxes
Control & measurement ground boxes enables to inspect connections between
earthing rod and grounding wire, and also performing measurement of grounding
resistance. Boxes are for seating on hardened surfaces.
Kataloga Nr.

Kastes
Tips

Izmēri
[mm]

R.8170

Maza

198/198/200

R.8171

Blīvēta

285/285/233

R.8172

Liela

290/290/296

Materiāls

Nocietināts PP
(polipropilēns)

R.8172

R.8170
Pieļaujamais spiediens uz
vāku [kN/kg]

Ievadi
Ø [mm]

Izejas
Ø [mm]

Vāka
aizvēršana

2,1 / 210

126 - 102 - 84 - 64,5

120 - 96 - 74,5 59

Uzliekams

2,1 / 210

50 (2x) - 29 (2x) 34 - 18

56 (2x) - 40

ar 4 skrūvēm
M6

7,39 / 739

140 - 126 - 102 - 84
- 64,5

135 - 120 - 96 76 - 59

Uzliekams

Produkti atbilst standartam: PN-EN 124:2000 i PN-EN 62305-1/3
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Dzelzs lente un stieple
Dzelzs lente un stieple, karsti galvanizētas

Band-iron and wire, hot-dip galvanized
R.8143-25 - Zibens stieple (op~25kg) fi -8 karsti galvanizēta (1kg ~2,597m)
R.8143-50 - Zibens stieple (op~50kg) fi -8 karsti galvanizēta (1kg ~2,597m)
R.8144-50 - Zibens stieple (op~50kg) fi -10 karsti galvanizēta (1kg~1,621m)

R.8143-25

Ø8 mm / 25 kg

R.8143-50

Ø8 mm / 50 kg

R.8144-50

Ø10 mm / 50 kg

R.8143-20AL

R.8135-25 - Dzelzs lente 25x3mm (op. ~25kg), karsti galvanizēta (1kg ~1,660m)
R.8139-25 - Dzelzs lente 25x4mm (op. ~25kg), karsti galvanizēta (1kg ~1,274m)
R.8139-50 – Dzelzs lente 25x4mm (op. ~50kg), karsti galvanizēta (1kg ~1,274m)
R.8140-25 – Dzelzs lente 30x3mm (op. ~25kg), karsti galvanizēta (1kg ~1,414m)
R.8140-50 – Dzelzs lente 30x3mm (op. ~50kg), karsti galvanizēta (1kg ~1,414m)
R.8141-25 – Dzelzs lente 30x4mm (op. ~25kg), karsti galvanizēta (1kg ~1,061m)
R.8141-50 – Dzelzs lente 30x4mm (op. ~50kg), karsti galvanizēta (1kg ~1,061m)
R.8191-25 – Dzelzs lente 40x4mm (op. ~25kg), karsti galvanizēta (1kg ~0,793m)
R.8191-50 – Dzelzs lente 40x4mm (op. ~50kg), karsti galvanizēta (1kg ~0,793m)
R.8192-50 - Dzelzs lente 50x4mm (op. ~50kg), karsti galvanizēta (1kg ~0,625m)

Ø8 mm / 20 kg

Cinkota tērauda zibens
stieple un alumīnija stieple

Dzelzs lente, galvanizēta

Lightning wire, galvanized

Band-iron, galvanized

25 x 3 mm
25 x 4 mm
30 x 3 mm
30 x 4 mm
40 x 4 mm
50 x 4 mm

25 kg
R.8135-25
R.8139-25
R.8140-25
R.8141-25
R.8191-25

50 kg
R.8139-50
R.8140-50
R.8141-50
R.8191-50
R.8192-50

Zemēšanas saites
Zemēšanas saites pamata funkcija ir nodrošināt ekvipotenciālu savienojumu, kas
garantē s zibens aizsardzības precīzu darbību.

Grounding bands

Main function is making equipotential bonding
which guarantees proper work of lightning protection.

R.8183
A = 600 mm

R.8182
A = 425 mm

A

R.8181
A = 205 mm

A

R.8180
A = 135 mm

A

A

Zemēšanas saite 1/8-6"

Zemēšanas saite 1/8-4"

Zemēšanas saite 1/8-1,5"

Zemēšanas saite 1/8-3/8"

Grounding band 1/8-6”

Grounding band 1/8-4”

Grounding band 1/8-3/2”

Grounding band 1/8-3/8”
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Brīvi stāvošs zibens masts / Free standing lightning mast
Brīvi stāvošs zibens masts
Free standing lighting mast

R.8310

Brīvi stāvošs zibens masts
Masta augstums: 1 [m]
Masta diametrs: Ø10
Pamata svars: 15 [kg]
Betonapamats: 350x350x50 [mm]

R.8311

Brīvi stāvošs zibens masts
Masta augstums: 1,5 [m]
Masta diametrs: Ø12
Pamata svars: 15 [kg]
Betonapamats: 350x350x50 [mm]

R.8312

R.8302
Brīvi stāvošs zibens masts uz trijkāja
Masta augstums: 4 [m]
Masta diametrs:Ø33,7/ Ø12
Pamata svars: 3x40 [kg]
Betonapamats: 500x500x70 [mm]

R.8303
Brīvi stāvošs zibens masts uz trijkāja
Masta augstums: 5 [m]
Masta diametrs: Ø33,7/ Ø18/ Ø10
Pamata svars: 3x40 [kg]
Betonapamats: 500x500x70 [mm]

R.8304
Brīvi stāvošs zibens masts uz trijkāja
Masta augstums: 6 [m]
Masta diametrs: Ø33,7/Ø18/Ø12
Pamata svars: 3x40 [kg]
Betonapamats: 500x500x70 [mm]

Magab.y odgromowe wolnostojące na trójnogu
Free standing lightning mast on a tripod

Zibens mastus uz betona pamata izmanto vietās,
kur nepieciešams izveidot drošas zonas, uz jumtiem
un laukumiem. Atkarībā no aizsardzības objekta,
izmanto vienkāršus mastus vai uz trijkāja. Tie tiek
izgatavoti no karsti galvanizētiem stieņiem un
caurulēm
Lightning mast on concrete base are used in places,
where creating safe zone are necessary, on roofs
and squares. Depending on protecting object
are used mast on single base, or on tripod. They
are made from hot dip galvanized bars and pipes

Ø

R.8305

Brīvi stāvošs zibens masts
Masta augstums: 2 [m]
Masta diametrs: Ø12
Pamata svars: 15 [kg]
Betonapamats: 350x350x50 [mm]

Brīvi stāvošs zibens masts uz trijkāja
Masta augstums: 7 [m]
Masta diametrs: Ø33,7/ Ø18/Ø10
Pamata svars: 6x40 [kg]
Betonapamats: 2x500x500x70 [mm]

Masta augstums: Height of mast

Brīvi stāvošs zibens masts uz trijkāja
Masta augstums: 8 [m]
Masta diametrs: Ø42,4/Ø33,7/Ø18/Ø12
Pamata svars: 6x40 [kg]
Betonapamats: 2x500x500x70 [mm]

R.8306

Masta diametrs: Diameter of spire
Pamata svars: Weight of base
Betonapamats: Concrete base

Brīvi stāvošs zibens masts
Free standing lighting mast

Brīvi stāvošs zibens masts uz trijkāja
aizsardzības būriem

Free standing lighting mast on a tripod
for protective cages

R.8307

R.8313

Brīvi stāvošs zibens masts
Masta augstums: 2 [m]
Masta diametrs: Ø16
Pamata svars: 40 [kg]
Betonapamats: 500x500x70 [mm]

R.8314

Brīvi stāvošs zibens masts
Masta augstums: 3 [m]
Masta diametrs:Ø18/Ø10
Pamata svars: 40 [kg]
Betonapamats: 500x500x70 [mm]

R.8315

Brīvi stāvošs zibens masts
Masta augstums: 4 [m]
Masta diametrs:Ø18/Ø12
Pamata svars: 40 [kg]
Betonapamats: 500x500x70 [mm]

Brīvi stāvošs zibens masts uz trijkāja,
aizsardzības būriem
Masta augstums: 3 [m]
Masta diametrs: Ø33,7
Pamata svars: 3x40 [kg]
Betonapamats: 500x500x70 [mm]
Maks stieples garums: 4 m

R.8308
Brīvi stāvošs zibens masts uz trijkāja,
aizsardzības būriem
Masta augstums: 4 [m]
Masta diametrs: Ø33,7
Pamata svars: 3x40 [kg]
Betonapamats: 500x500x70 [mm]
Maks stieples garums: 5 m

R.8309
Brīvi stāvošs zibens masts uz trijkāja,
aizsardzības būriem
Masta augstums: 5 [m]
Masta diametrs: Ø42,4
Pamata svars: 6x40 [kg]
Betonapamats: 2x500x500x70 [mm]
Maks stieples garums: 6 m

Skursteņa smailes
Skursteņa smaile
Norm: PN-EN 50164-2
Uzstādīšana: dībelis M12
Stieple: Ø8 un Ø10
Skaits iepakojumā: 1
Materiāls: galvanizēts tērauds

Ø

H

R.8166 Skursteņa smaile

Augstums H=1 m, Ø10 , B=180 mm

R.8167 Skursteņa smaile
B Augstums
H=1,5 m, Ø10 , B=180 mm
R.8168

Skursteņa smaile
Augstums H=2 m, Ø12 , B=180 mm

R.8169

H

Skursteņa smaile
Augstums H=2,5 m, Ø12 , B=180 mm
B

Apakšējais turētājs,
lai pieslēgtu zemējuma vadu
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Zemēšanas stieņi
Zemēšanas stieņi – galvenā zemējuma daļa, daļēji iegremdēti zemē. Tie tiek
izgatavoti no karsti galvanizētiem tērauda stieņiem. Lai savienotu zibens
aizsardzības elementus ar zemēšanas stieņiem, izmanto krusta savienotājus.

Earthing rods

– main part of grounding, partially buried
into the ground. They are made from hot-dip galvanized steel bars.
For connections between elements of lightning installation
and earthing rods are used cross connector.

B = 2000 mm

R.8138

B = 1500 mm

R.8137

B = 1000 mm

R.8136

R.8055

R.8055-20

A / B = 1500 / 1500 mm
Ø = 16 mm

A / B = 1500 / 1500 mm
Ø = 20 mm

Ø16mm - R.8055
Ø20mm - R.8055-20

Ø

R.8055BG
A / B = 1500 / 1500 mm

A

A

B

B

B
T-veida zemēšanas stienis, iesitams
T-bar earthing rod, hammered

R.8051
A / B = 70 / 70 mm
Distance starp skrūvēm: 42 mm
Distance between screws: 42 mm

Zemēšanas stienis, saliekamais, 3m, krusta
savienotājs + pamats + pagarinātājs

Kombinētais zemējuma stienis 3m, + šķērssavienotājs + 2 x pagarinātāji + uzgalis

Earthing rod, compounded, 3m, cross connector +
base + extender

Threadless earthing rod, compounded, 3m, cross
connector + 2 x extender + accesories

R.8056

R.8056-20

A = 1500 mm
Ø = 16 mm

A

A = 1500 mm
Ø = 20 mm

R.8164

R.8164-20

A = 1500 mm
Ø = 16 mm

A = 1500 mm
Ø = 20 mm

A / Q = 1500 / Ø16 mm

A

A
Ø16mm - R.8056
Ø20mm - R.8056-20

B

R.8164BG

A

Ø16mm - R.8164
Ø20mm - R.8164-20

Q

Krusta savienotājs, liels,
trīs plākšņu, 4 x M10

Zemēšanas stienis (smaile), 1,5 m (pamata)

Zemēšanas stienis (pagarinātājs), 1,5 m

Bez vītnes zemēšanas stienis - smaile/ pagarinātājs
1,5m karsti galvanizēts

Cross connector, big, three plates,
4 x M10

Earthing rod (spire), 1,5 m (base)

Earthing rod (extender), 1,5 m

Threadless earthing rod - spire/extension 1,5m
hot-dip galvanized

R.8165

R.8163G-P

R.8160

R.8161G

5 cm x 10m

16 mm

Diametrs / diameter: Ø16

Pretkorozijas lente, aizsargā pazemes un virszemes
savienojumus

Zemējuma stienis – sešstūra savienotājs ar uzgali,
cinkonts

Piederumi: zemēšanas stienis

Piederumi: zemēšanas stienis

Anti-corrosion tape

Accessories for earthing rod

Accessories for earthing rod

Accessories for earthing rod
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Kaste zemējuma pievienojumam
Kastes zemējuma pievienojumam ir izgatavotas no ABS. Tās raksturo augsta funkcionalitāte un iespēja pielāgot lietotāja vajadzībām. Kaste ir paredzēta zemēšanas pievienojuma kontroles vietas zemapmetuma uzstādīšanai. Kaste sastāv
no diviem pamata elementiem, savienotiem kopā. Kastes konstrukcija ļauj tās pabīdīt, kas nodrošina precīzu augstuma regulēšanu un ļauj pielāgot dažādiem sienu biezumiem. Tas ir īpaši svarīgi sienām ar termoizolāciju. Kastes uzstādīšana
ir iespējama pat sienās ar 15 cm biezu izolāciju. Trešā komponente ir polisterēna vāks. Pieskrūvējams ar tērauda skrūvēm, vāks droši aizsargā savienojumu no nesankcionētas pieejas un nejauša kontakta ar zemējumu. Vāka materiāls ir UV
izturīgs, tāpēc kastes var droši uzstādīt uz saulainām sienām. Kastes modulārais dizains ļauj vienkārši un ātri to uzstādīt, pat neparastās vietās. Uzstādīta kaste nodrošina ļoti labu laika apstākļu aizsardzību zemējuma kontroles pievienojumam.

Box for grounding connector

made from material ABS are characterized by high functionality and possibilities of adaptation for users needs. Box is designated for flush mounting of control

connector for grounding installations. Box themselves are build from two main elements, joined together. Construction of the box allows the sliding, giving in results smooth adjustment of height, so adapting to diﬀerent thickness of wall is
possible. This advantage is especially useful in case of wall with thermal insulations. Mounting box is possible even in walls with 15 cm thick insulations. Third component is cover made from polystyrene. Closed with steel screws cover eﬃciently
protect connector from unauthorized access, and accidental contacts with connector. Material of cover are protected against UV radiations, so that is possible to safely install it on sunny walls. Modular design of box allows quick and fast
assembly, even in unusually position. Mounted box ensures very eﬃcient protection of control connector from weather condition.

R.8145

R.8145S

A / B / C = 218 / 168 / 80 mm

A / B / C = 218 / 168 / 80 mm

Regulējams dziļums

Kaste zemējuma pievienojumam

Kaste zemējuma pievienojumam

Box for grounding connector

Box for grounding connector

Kastes zemējuma pievienojumam priekšrocības

Advantages of box for grounding connector

»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

Vāks ir UV izturīgs
Kontroles pievienojuma efektīva aizsardzība no laika apstākļiem
Kontroles pievienojuma vienkārša uzstādīšana
Vienreizējs risinājums uzstādīšanai sienās, pat 15 cm biezā izolācijā, pateicoties precīzai dziļuma
regulēšanai
Vienkāršs dizains, kas atvieglo uzstādīšanu

Cover resistant to UV radiation
Eﬃcient protection of control connector
from weather condition
Simple installation of control connector
Excellent solutions for installations in walls, even 15 cm
thick insulations, thanks to smooth adjustment of depth
Simple design for ease of assembly

200,5

210

181,5

165

max 150 mm

80,3

82,1

155,5
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Piktogrammas

160

Ø

Ø

Pictograms

Ø

Diametrs
Diameter

ØK

Diametrs
Diameter

Ø

Sprieguma piktogrammas
Voltage pictograms

Diametrs
Diameter

Abažūra iekšējais diametrs
Lampshade inner diameter

UV

Kabeļu spoles diametrs
Cable reel diameter

UV Izturīgs

Ø

Diametrs
Diameter

UV Resist

RESIST
ABC
[mm]

A
B
C

D

IK10

Izmēri
Dimensions

Triecienizturīgs
Hit protection

Platums
Width

Kontaktu skaits
Quantity of contacts

Garums
Length

Iespēja savienot rindās
Possibility of connecting lines

t

Augstums
Height

Attālums starp caurumiem
Distance between holes

IP20

I [A]

Strāva
Current

P[W]

Jauda
Power

mm2

Vadu skaits un šķērsgriezums
Quantity and wire cross-section

I/U

Strāva / spriegums
Current / voltage

mm2

Vadu šķērsgriezums
Wire cross-section

DIN

piemērots uzstādīšanai uz DIN sliedes
Adapted to assemble on DIN rail

Lampas patrona
Lamp holder

IR

650º

IP55 IP65 IP67
Piktogrammas - vada tipi
Pictograms - wire Type

H05VV-F3x1,5

H05VV-F3x1,5

H05VV-F3x2,5

H05VV-F3x2,5

H05VV-F5x1,5

H05VV-F5x2,5

GUMIJA

850º

PCV

GUMIJA

PCV

GUMIJA

Drošinātāju skaits
Fuse quantity

Skaits iepakojumā
Quantity in package

Ugunsizturība (termoizturības tests)
Flammability (glow wire test)
650OC
850OC

IP20 IP30 IP40 IP44 IP54

Vada garums
Wire lenght

U [V]

~
~
~
~
230V 250V 400V 500V

Piktogrammas IP - iekšējā aizsardzība
Pictograms IP - internal protection

Autonomas darbības laiks
Mean time wihout power supply

Spriegums
Voltage

#

9V

PCV

Piktogrammas - produkta pamatkrāsa
Pictograms - main colours of product

RAL RAL
7035 9016

Iebūvēts infrasarkans kustības sensors
Infrared motion sensor inside

Iebūvēts kustības radars
Radar motion sensor inside

Piktogrammas - materiālu tipi
Pictograms - Type of material

Kabeļu blīvējumi
Cable gland inside
Gumijas kabeļa blīvējums PG cable gland
Rubber cable gland PG kabeļa blīvējums

Iebūvēts termoslēdzis
Thermoswitch inside

PP

ABS PPPS PSABS PEPP

1 fāzu ligzdu tipi
1 phase socket Type
Z uziemieniem
Bez uziemienia
ar zemējumu
bez zemējuma

3 fāzu ligzdu tipi
3 phase socket Type

PS

PA

1 fāzu spraudņu tipi
1 phase plug Type
Z uziemieniem
Bez uziemienia
ar zemējumu
bez zemējuma

3 fāzu spraudņu tipi
3 phase plug Type

St

PE

Materiāls: tērauds
Kind of material: Steel

PP
PP
PE
ABS

