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1. Pou!ití

Oddálené jímací soustavy se pou!ívají k ochran" velk#ch nástaveb, jako jsou nap$. klimatiza%ní, 
chladící a vzduchotechnické jednotky, p$ed p$ím#m úderem blesku.
Oddálené jímací soustavy zabra&ují zavle%ení díl%ích bleskov#ch proud' do chrán"né budovy.

P$i plánování a instalaci oddálen#ch jímacích soustav je t$eba dodr!ovat dostate%nou vzdálenost 
stanovenou podle (SN EN 62305-3.

Instalace musí odpovídat projektové dokumentaci hromosvodu.
Dal)í opat$ení, nap$. pou!ití upev&ovacích prvk', musí b#t konzultována s ostatními profesemi.

Technické údaje
rychlost v"tru (zóna zatí!ení v"trem II )  145 km/h
podp'rná trubka Al     Ø 50 x 4 mm
izola%ní trubka GFK     Ø 50 x 4 mm
jímací hrot      Ø 10 mm, L = 1000 mm
izola%ní ty% GFK     Ø 16 mm
rozsah provozních teplot    -50 a! +100 °C
krycí lano, kat. %. 840 050    19 x Ø 1,8 mm, S = 50 mm2 
drát, kat. %. 840 008    Ø 8 mm, S = 50 mm2

stojan se 3 vzp"rami FeZn, kat. %. 105 200 délka vzp"ry/polom"r R= 560 mm
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2. Konstrukce

Oddálenou jímací soustavu je mo!né z"ídit s pomocí jednoho samostatného sto!áru (viz obr. 2a a 2b) 
nebo s pomocí kombinace n#kolika sto!ár$ (viz obr. 3 a 8).
 

Informace o jednotliv%ch provedeních jímacích sto!ár$ a technické údaje lze ode&íst z obrázku 1. 

Obr. 1:  Schéma konstrukce jímacích sto!ár" DEHNiso-Combi

podp$rná trubka
kat. !. 105 300   kat. !. 105 301   kat. !. 105 302

2 dr!áky    3 dr!áky    3 dr!áky
transportní délka 3,20 m

spojka
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Systém DEHNiso-Combi se skládá z jednotliv!ch  podp"rn!ch trubek r"zn!ch délek, z upev#ovacích 
prvk" pro montá$ sto$áru na ze% nebo na konstrukce a z p&íslu'enství (viz obr. 2a a 2b) 
nebo ze sad zkompletovan!ch jímacích sto$ár".
 

Sadu zkompletovaného jímacího sto$áru tvo&í podp"rná trubka s jímacím hrotem, úchyty 
a izola(ní ty(e s dr$áky (viz obr. 3 a$ 5).
 Podp"rná trubka, kat. (. 105 302, je dodávána v p&epravní délce 3,20 m. P&i instalaci sto$áru se 
nejd&íve musí jednotlivé (ásti podp"rné trubky pevn) se'roubovat.
 

Kompletní p&ehled sou(ástí programu DEHNiso je uveden v hlavním katalogu EB Blitzschutz 
a v krátkém katalogu KK2011CZ.   
 

K vy'et&ení ochranného prostoru vytvo&eného jedním jímacím sto$árem se nej(ast)ji vyu$ívá 
metoda ochranného úhlu (viz té$ *SN EN 62305-3 tab. 3, KK2011CZ str. 157 - 159). 
Ochrann! úhel  je závisl! na t&íd) LPS (hladin) ohro$ení LPL) 
a na v!'ce jíma(e nad vzta$nou rovinou, viz obr.1. 
 

K vy'et&ení ochranného prostoru vytvo&eného n)kolika jímacími sto$áry 
p&i návrhu jejich rozmíst)ní lze vyu$ít i metodu valící se koule, viz obr. 3.

Aby byla zaru!ena plná funk!nost jímacích sto"ár#, je t$eba dodr"et následující pokyny:
- Maximální volná délka x je p&i montá$i podp"rné trubky vzta$ena k vrchnímu dr$áku 
   (upev#ovacímu bodu), viz obr. 1.
- Z d"vod" udr$ení stability sto$áru je t&eba, aby st&ední dr$ák byl co nejblí$e vrchnímu dr$áku. 
   Jejich vzájemn! odstup ale nesmí b!t zpravidla men'í ne$ 15 cm.
- Spodní dr$ák (upev#ovací bod) je t&eba instalovat do 15 cm od konce podp"rné trubky.
- Mechanické upev#ovací prvky nesmí nikdy b!t instalovány na trubce GFK. Trubka GFK slou$í 
   v!hradn) jako izola(ní (ást jímacího sto$áru. A naopak, mechanické prvky smí b!t instalovány 
   pouze na podp"rné trubce z Al.
- Je-li k podp"rné trubce p&ipojeno lano, nesmí b!t k uchycení sto$áru pou$ita stejná objímka 
   s izola(ní ty(í, která dr$í lano (viz polo$ka 4.2 na obr. 2b na stran) 7).
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3. Varianty montá!e podp"rné trubky s upev#ovacími prvky
 

Obrázky uvedené v dal!ím textu znázor"ují typické montá#ní situace. 
$rouby a matice je t%eba utahovat s momentem 10 Nm.

3.1 Jednotlivé samostatné jíma$e

Obr. 2a:  Samostatn% jíma$, uchycení jímacího sto!áru na konstrukci s kruhov%m pro&lem

vedení

 polo#ka po&et popis kat. &.
 1 1x jímací hrot se svorkou MV, L = 1000 mm 105 071
 2 1x podp'rná trubka GFK/Al, L = 3200 mm 105 300
 3 1x izola&ní ty& GFK s dr#áky, L = 1030 mm 106 331
 4.1 2x úchyt na trubku 1,5“ - 2“ 105 354
 4.2 nebo 2x úchyt na trubku 2,25“ - 3“ 105 355
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Obr. 2b:  Samostatn! jíma", uchycení jímacího sto#áru na konstrukci s "ty$hrann!m pro%lem

vedení

 polo!ka po"et popis kat. ".
 1 1x jímací hrot se svorkou MV, L = 1000 mm 105 071
 2 1x podp#rná trubka GFK/Al, L = 3200 mm 105 300
 3 1x izola"ní ty" GFK s dr!áky, L = 1030 mm 106 331
 4.1 1x úchyt na "ty$hran 20x20 - 50x50 mm 105 356
 4.2 1x úchyt s izola"ní ty"í, L = 200 mm 106 121
 4.3 1x úchyt na "ty$hran 20x20 - 50x50 mm 
   se svorníkem 106 312
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3.2 Kombinace n!kolika jíma"# 
 

K ochran! velk"ch nástaveb se na budovách instalují sady n!kolika jímacích sto#ár$, 
které vytvo%í rozsáhl" prostor chrán!n" p%ed p%ím"m úderem blesku.
 

Základní sady zobrazené na obr. 3 - 5 slou#í ke zv!t&ení ochranného prostoru a lze je instalovat na 
r$zn"ch místech. Technické údaje uvedené v tomto montá#ním návodu nesmí b"t p%ekro'eny, 
zejména p%i pou#ití zav!&eného lana Aldrey (50 mm2). Uvedené v"&ky a rozestupy jímacích sto#ár$ 
vyplynuly z projekt$, kde byla pou#ita metoda valící se koule.

Obr. 3:  Sada DEHNiso-Combi jímací sto$áry bez zav!%en&ch lan

Sada sto$ár# DEHNiso-Combi
podp$rná trubka s jímacím hrotem, 
2 dr#áky na st!nu a 1 distan'ní ty'
4x kat. '. 105 440

Pr$v!s valící se koule,
polom!r koule je závisl" na t%íd! LPS
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Aby bylo mo!né dosáhnout v"t#ího chrán"ného prostoru a v$hodn"j#ího rozd"lení toku bleskového 
proudu (sní!ení koe%cientu rozd"lení proudu kC p&i v$po'tu dostate'né vzdálenosti s ), 
je doporu'eno zav"sit na jímací sto!ár lana, viz obr. 4.
 

Pou!ijí-li se zav"#ená hliníková lana, kat. '. 840 050, je t&eba dodr!et maximální rozestup jímacích 
sto!ár( 10 m a minimální pr(v"s 100 mm.

Obr. 4:  Sada DEHNiso-Combi jímací sto!áry se zav"#en$mi lany

Sada sto!ár% DEHNiso-Combi
podp(rná trubka s jímacím hrotem, 
2 dr!áky na st"nu a 2 distan'ní ty'e
4x kat. '. 105 455

rozestup ) 10 m

pr(v"s lana * 100 mm

pr(v"s lana * 100 mm
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Obr. 5:  Sada DEHNiso-Combi jímací sto!áry bez zav"#en$ch lan

Sada sto!ár% DEHNiso-Combi
podp!rná trubka s jímacím hrotem, 
3 dr"áky na st#nu a 3 distan$ní ty$e
4x kat. $. 105 470
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3.3 Montá! stojan"
 

Podp!rná trubka (dodávaná samostatn", kat. #. 105 300, nebo dodávaná v sad", kat. #. 105 440)  
m!$e stát i samostatn" bez opory upevn"ná ve stojanu, kat. #. 105 200). 
 

Z d!vod! zaji%t"ní stability m!$e bez opory stát pouze podp!rná trubka s maximální délkou 3,2 m 
(viz obr. 6a, na str. 12; obr. 6b, 7 na str. 13 a obr. 8 na str. 14).
 

Do adaptéru lze uchytit podp!rnou trubku o pr!m"ru 50 mm. 
Pomocí adaptéru je mo$né vyrovnat naklon"ní jímacího sto$áru zp!sobené sklonem st&echy do 10°.
 

Do adaptéru na stojanu se nasune jímací sto$ár s podp!rnou trubkou Ø 50 mm. 
Kolmá poloha sto$áru se nastaví 8 aretovacími %rouby M10 (utahovací moment 25 Nm), 
které se zajistí 8 kontramatkami M10 (viz obr. 6a na str. 12 a obr. 6b na str. 13).

Po#et zat"$ovacích podstavc! na vzp"ru je závisl' na provedení jímací soustavy (se zav"%en'mi 
lany nebo bez zav"%en'ch lan), viz tabulka:

 po#et betonov'ch podstavc! na vzp"ru provedení jímací soustavy
 2 bez zav"%en'ch lan
  (viz obr. 7 na str. 13)
 3 se zav"%en'mi lany
  (viz obr. 8 na str. 14)
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Obr. 6a:  Konstrukce stojanu

podp!rná Al trubka Ø 50 mm

adaptér

podlo"ka

betonov# podstavec

vzp$ra

upev%ovací klín

drá"ka

aretovací &roub M10
kontramatka M10
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Obr. 7:  Sada DEHNiso-Combi samostatn! stojící jímací sto"áry bez zav!#en$ch lan
                (zát!": 2 betonové podstavce na vzp!ru)

podp!rná Al trubka Ø 50 mm

adaptéradaptér

aretovací "roub M10
(utahovací moment 25 Nm)

kontramatka M10

Obr. 6b:  Nastavení polohy jímacího sto"áru
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Obr. 8:  Sada DEHNiso-Combi samostatn! stojící jímací sto"áry se zav!#en$mi lany
                (zát!": 3 betonové podstavce na vzp!ru)

pr!v"s lana # 100 mm

4. Poznámky k dodávce

Betonové podstavce, kat. $. 102 010, a podlo%ky, kat. $. 102 050, které slou%í jako ochrana fóliové 
st&e'ní krytiny p&ed mechanick(m po'kozením je nutno objednat samostatn".

Kompletní p&ehled jednotliv(ch sou$ástí a sad programu DEHNiso v$etn" pot&ebného p&íslu'enství 
(podle obr. 6, 7 a 8) je uveden v hlavním katalogu EB Blitzschutz a v krátkém katalogu KK2011CZ.   
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