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 :طراحي، ساخت، تامين و اجراي سيستم هاي

 حفاظت ساختمان ها و تاسيسات در برابر برخورد مستقيم صاعقه با استفاده از قفس فارادي، صاعقه
 گير ساده و يا صاعقه گير الكترونيكي

 حفاظت تجهيزات الكتريكي و الكترونيكي در مقابل اثرات القايي ناشي از تخليه صاعقه و ضربات
 با استفاده از سرج ارستر) سرج(ولتاژي 

  ارتينگ 
 همبندي و هم پتانسيل سازي 
 جوش انفجاري(جوش احتراقي( 
  موادكاهنده مقاومت الكتريكي زمين با نام تجاريGIM® جايگزين بنتونيت و ساير مواد سنتي 
 اسپارك گپ ايزوله كننده 
  منحرف كننده هاي جريانAC جايگزين پوالريزيشن سلPolarization Cell) (  مورد نياز در

 سيستم هاي حفاظت كاتديك

اين گروه با هدف پيشگيري از . در شهر تهران آغاز نموده است 1351گروه شركت هاي كالوت فعاليت خود را در سال 
طراحي، ساخت، تامين و اجراي سيستم هاي خسارات جاني و مالي ناشي از صاعقه و جريان هاي خطاي برق، در زمينه 

سال سابقه يكي از  44اين گروه با بيش از . مشغول به فعاليت تخصصي مي باشدارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه 
پروژه را در اين زمينه به ثمر رسانده  2000پيشروهاي صنعت ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه در ايران بوده و بيش از 

گروه كالوت افتخار دارد تا تمامي خدمات مورد نياز مشتري از طراحي، ساخت، تامين تا اجراي سيستم هاي فوق را به . است
دركالمي ديگر گروه كالوت يك . صورت جامع و با كيفيت برتر و در حداقل زمان ممكن و با قيمتي مناسب ارائه نمايد

مجموعه خدماتي و توليدي كامل بوده كه با هدف ارائه تمامي خدمات مورد نياز در يك بسته پيشنهادي، سهولت كار و 
هسته مركزي مديريت گروه تركيبي از افراد با تجربه در كنار نيروي هاي . آسودگي را براي مشتريان به ارمغان مي آورد

جوان، پر انرژي و با ايده هاي نو مي باشد كه توانسته است با ايجاد هم افزايي، نيل به اهداف برنامه ريزي شده و بلند مدت 
به منظور توليد و تامين تجهيزات، با مشاركت شركت 1388شركت كالوت بنيانگزار گروه فوق در سال . گروه را ميسر سازد

شركت تجهيزات سيستم زمين و ”اقدام به تاسيس ) بزرگترين توليد كننده سيم و كابل ايران(معظم سيم و كابل ابهر، 
ساله شركت كالوت در حوزه ارتينگ و  44مشاركت فوق با توجه به دانش فني و تجربه . نمود“ صاعقه گير كالوت ابهر

حفاظت در برابر صاعقه و همچنين امكانات فني، صنعتي و مالي شركت سيم و كابل ابهر يك هم افزايي موفق را ايجاد نموده 
است، به گونه اي كه اين شركت موفق گرديده در مدت زمان كوتاهي كليه تجهيزات مربوطه را با كيفيتي مطابق استاندارد  

 .هاي جهاني توليد و به بازار عرضه نمايد

 معرفي گروه شركت هاي كالوت

 خالصه فعاليت هاي گروه
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 عضويت ها

 )ايزو 9001(تضمين كيفيت 

يكي از موارد حائز اهميت در گروه شركت هاي كالوت ارائه خدمات و محصوالت با كيفيت برتر 
و مطابق استانداردهاي روز جهاني مي باشد، لذا در اين راستا اين گروه اقدام به پيـاده سـازي     

در شركت نموده و موفق به اخذ گواهي نامه مـربـوطـه از       9001سيستم مديريت كيفيت ايزو 
 .گرديده است 4754249به شماره  TÜV Internationalشركت معتبر 

   Franklin Franceشركت 

شركـت  .  در ايران مي باشد  Franklin Franceگروه شركت هاي كالوت نماينده ي توزيع محصوالت شركت 
ميالدي تاسيس شده و يكي از بزرگـتـريـن     1980فرانكلين فرانس يك شركت فرانسوي مي باشد كه در سال 

شركت فوق با بهـره گـيـري از        .  شركت هاي توليد كننده صاعقه گير الكترونيكي در فرانسه و جهان مي باشد
تكنولوژي هاي روز جهاني اقدام به توليد صاعقه گير الكترونيكي مي نمايد كه با مشخصات منحصـر بـه فـرد        

صـاعـقـه گـيـر        .  اطمنيان خاطر را براي ساختمان ها و تاسيسات در حيطه حفاظت خود به ارمغان مـي آورد   
سال پيش در ايران توسط اين شركت عرضه شده اسـت و بـيـش از           25از   Franklin France الكترونيكي

 . پروژه در ايران توسط اين دستگاه ها حفاظت مي شوند 1000
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Acصاعقه گير الكترونيكي  ve 4D 
امروزه تالش هاي صورت گرفته براي افزايش شعاع عملكرد صاعقه گيرهاي الكترونيـكـي   

(ESE)       بيشتر بر روي بهينه سازي و كاهش زمان تحريـك داالن صـعـودي ،Upward 

Leader  در حاليكه كارايي دستگاه هاي صاعقه گير تنها به زمان تـحـريـك      .  بوده است
قدرت تشديد و انتـشـار داالن       ظرفيت، داالن صعودي بستگي نداشته، بلكه مهمتر از آن، 

 . فوق نيز از عوامل بسيار مهم و تاثير گذار در عملكرد اين نوع دستگاه ها مي باشد

طي سال ها تحقيـق و انـجـام آزمـايشـات مـخـتـلـف در                          فرانكلين فرانس شركت 
آزمايشگاه هاي ويژه و سايت هاي طبيعي موفق به طراحي و توليـد نسـل جـديـدي از             

Acصاعقه گيرهاي الكترونيكي خازني به نام  ve 4D           گرديده است كـه در نـوع خـود
 .منحصر به فرد مي باشد

Acاصول كاركرد صاعقه گير الكترونيكي  ve4D  به گونه اي مي باشد كه به غير از توليد
و انتشار داالن صعودي، توسط مهيا نمودن انرژي كافي توسط خازن هاي قدرتمند خود با 

 Downward Leaderتداوم انتشار داالن صعودي از رسيدن آن بـه داالن نـزولـي            
 .اطمينان حاصل مي نمايد

Acصاعقه گير الكترونيكي  ve4D  عملكرد اصلي مي باشد 4داراي: 
 بخش حفاظت(صاعقه گير الكترونيكي( 

منبع مستقل و مجزا به نام هـاي     2مجهز به   اين دستگاه صاعقه گير الكترونيكي
Impulse Device  وPower Device جهت شارژ خازن مي باشد. 

پيش بيني صاعقه و طوفان Storm Detec on  

توسط دو سنسور پيشرفته، سنجش ميدان الكترواستاتيك و الكترومغناطيس انجام 
 .و رخداد طوفان و صاعقه را پيش بيني مي نمايد

 كنتور الكترونيكي صاعقه 

Acدستگاه صاعقه گير  ve4D شمارنده صاعقه الكترونيـكـي   / مجهز به يك كنتور
در داخل خود دستگاه مي باشد كه بصورت دقيق تعداد،روز ،زمان و مشـخـصـات      

الكتريكي صاعقه هاي جذب شده توسط دستگاه را ثبت و به كنـتـرل بـاكـس و             
 .منتقل مي نمايد LMSنرم افزار 

تست صحت كاركرد دستگاه صاعقه گير / كنترلAc ve4D       و آنـالـيـز
 اطالعات ثبت شده

شامل صحت كاركرد دستـگـاه   ( تمامي اطالعات ثبت شده در دستگاه صاعقه گير 
Ac ve4D    و اطالعات صاعقه هاي جذب شده و طوفان ها و صاعقه هاي پـيـش
Acتوسط ارتباط راديويي بين دستگاه صاعقه گير )  بيني شده ve4D   و كنتـرل

 .ذخيره و قابل آناليز مي باشندLMS در نرم افزار  Onlineباكس آن، بصورت 
Ac ve 4D 
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 )بخش حفاظت(صاعقه گير الكترونيكي  -1

شركت فرانكليـن   Active2Dعيناً مانند دستگاه هاي مدل  Active4Dعملكرد دستگاه 
مستقل و مـجـزا      )  منبع شارژ خازن( بدين صورت كه توسط دو دستگاه .  فرانس مي باشد

نسبـت بـه ذخـيـره انـرژي در                    Power Deviceو  Impulse Deviceبه نام هاي 
 .خازن هاي قدرتمند و پيشرفته خود اقدام مي نمايد

" دستگاهImpulse "  
اين دستگاه از انرژي موجود در ميدان الكترواستاتيك ايجاد شده توسط ابرهـاي          

ايـن  . ( جهت شارژ خازن هاي خود استفاده مي نمايـد  Cumulonimbusباردار
 ).مكانيزم در اكثر صاعقه گير هاي خازني موجود در بازار يكسان مي باشد

" دستگاهPower" 
اين دستگاه توسط سلول هاي خورشيدي تعبيه شده بر روي دستگاه صاعقه گير         

الكترونيكي انرژي حاصل از تابش نور خورشيد را جذب و آن را در خـازن هـاي     
به واسطه اين قابليت خازن هاي دستگاه صاعقه گـيـر     .  مربوطه ذخيره مي نمايد

هميشه و قبل از وقوع صاعقه شارژ و آماده عـمـلـكـرد        Active4Dالكترونيكي 
 .مي باشند) تخليه و انتشار داالن صعودي در زمان مناسب(

و    Active4Dاولين نوآوري شركت فرانكلين فرانس در دستگاه هاي صـاعـقـه گـيـر          
Active2D      تجهيز يك سنسور سنجش ميدان الكترواستاتيكي در داخل دستگـاه هـاي

فوق مي باشد كه سنسور مذكور ميزان الكتريكي ميدان را به صورت مداوم اندازه گـيـري   
 . را راه اندازي مي نمايد Impulseنموده و سپس دستگاه 

دستگاه صـاعـقـه گـيـر          )  شعاع پوشش( هنگامي كه داالن نزولي وارد محدوده حفاظتي 
مي شود، جريان الكتريكي اندازه گيري شده توسط سنسـور بـه      Active4Dالكترونيكي 

شدت افزايش يافته، لذا به محض اينكه جريان فوق از حد مجاز تعريف شده براي سنسور 
بيشتر گردد، سنسور فوق خازن را راه اندازي نموده و  انرژي از قبل ذخيره شـده در آن      

كه در اين حالـت  .  تخليه و در نتيجه انرژي الزم براي انتشار داالن صعودي آزاد مي گردد
گيرنده صاعقه عمل نموده و جريان صاعقه / نوك دستگاه صاعقه گير به عنوان واحد جذب

طـبـق   ( را از طريق هادي هاي نزولي تعبيه شده در سيستم حفاظت در برابر صـاعـقـه        
 .به سيستم ارتينگ مربوطه هدايت مي نمايد) NFC 17102استاندارد 

و تجهيزات داخل آن بطور مستمر از    Active4Dصحت كاردكرد صاعقه گير الكترنيكي 
توسط كنترل باكس از     LMSتوسط نرم افزار )  B( دستگاه ريموت تستر و )  A( دو طريق 

 .متري قابل تست مي باشد 100فاصله 
ميكروثانيـه   60و  30هاي  TΔمدل با  2در  Active4Dدستگاه صاعقه گير الكترونيكي 

 LMSعرضه مي گردد و بسته بندي محصول آن شامل دستگاه كنترل باكس و نرم افزار   
 .مي باشد

Protection 

Early Streamer 
Emission Lightning 

Conductor (ESE) 
with 2 Devices: 

Impulse and Power 
Devices. 

Impulse 
Device 

Power 
Device 
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و تفاوت اصلي آن با تمامي صاعقه گير هاي الكترونيكي  Active4Dنوآوري ديگر دستگاه 
موجود در جهان، مجهز بودن دستگاه فوق به سيستم كشف و هشدار طوفان و صاعقه قبل 

 .مي باشد) پيش بيني صاعقه(از وقوع آن 
سنـسـور داخـلـي بسـيـار            2كشف و پيش بيني طوفان و صاعقه در اين دستگاه توسط 

پيشرفته، يكي سنسور سنجش ميدان الكترواستاتيـك و ديـگـري سـنـسـور مـيـدان                 
استفاده از دو سنسور با كارايي مختلف در يك دستگاه و .  الكترومغناطيس انجام مي پذيرد

يكپارچه سازي آنها با يكديگر از نوآوري هاي شركت فرانكلين فرانس بوده و به عنوان يك 
 ).Patent(اختراع ثبت جهاني شده است 

هنگامي كه اندازه هاي ثبت شده توسط سنسور هاي مذكور، احتمال رخداد قريب الوقـوع  
بـه   Active4Dصاعقه را تشخيص مي دهند، اطالعات مربوطه توسط دستگاه صاعقه گير 

دستگاه كنترل باكس بصورت راديويي ارسال و دستگاه فوق از طريق آژير، چراغ هشدار و   
 .ايميل به افراد و اپراتور هاي مربوطه اطالع رساني مي نمايد

دستگاه صاعقـه گـيـر      )  Lightning Monitoring System   )LMSنرم افزار پيشرفته 
كه بر روي كامپيوتر هاي شبكه پروژه و سايت نصب مي گردد، به   Active4Dالكترونيكي 

در ارتباط بوده   RJ45صورت مستمر با دستگاه كنترل باكس توسط كابل شبكه و كانكتور 
و براي آناليزي و  onlineرا به صورت  Active4Dو كليه اطالعات ثبت شده در دستگاه 

 .بررسي هاي آتي ذخيره مي سازد

 پيش بيني طوفان  -2

Detection 

Detection Device 
and Strom Activity 

Measurement 
Through 2 Field 

Sensors: 
Electrostatic & 

Electromagnetic 

 كنتور الكترونيكي –3

شمارنده صاعقـه در داخـل       / مجهز به يك دستگاه كنتور Active4Dدستگاه صاعقه گير 
تمامي اطالعات مربوط به صاعقه هاي جذب شده توسط دستگاه صـاعـقـه    .  خود مي باشد

 :شامل موارد ذيل توسط دستگاه فوق ثبت مي گردد  Active4Dگير الكترونيكي 
 تعداد اصابت صاعقه 
روز و زمان آن 
  شكل و انرژي جريان الكتريكي صاعقه 

سپس اطالعات فوق توسط ارتباط راديويي به دستگاه كنترل باكس منتقل و بهره بردار و   
هـمـچـنـيـن      .  به آن دسترسي داشته باشـد  LMSاپراتور پروژه ميتواند از طريق نرم افزار 

دستگـاه  .  اپراتور مي تواند نمودار هاي اطالعاتي مفيدي را توسط نرم افزار فوق تهيه نمايد
فوق بالفاصله پس از برخورد هر صاعقه توسط ايميل موضـوع فـوق را اطـالع رسـانـي                     

 .مي نمايد
دستگاه كنتور الكترونيكي صاعقه گير الكترونيكي فرانكلين فرانس مـطـابـق اسـتـانـدارد             

IEC 62561-6  مي باشد. 

E-Counter 

A Built-in Lightning 
Counter, With 

Timestamp and 
Sampling of The 

Captured Lightning 
Currents.  

Comply With IEC 
62561-7 
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 LMSتست دستگاه و آناليز اطالعات از طريق نرم افزار  -4

و تجهيزات داخل آن تـوسـط دسـتـگـاه         Active4Dصحت كاركرد دستگاه صاعقه گير 
متري توسط ارتباط راديويي قابل كنترل و    100كنترل باكس و يا ريموت تستر از فاصله 

لذا دستگاه فوق بدون نياز به برچيدن و يا نزديك شدن به آن قابل تسـت  .  تست مي باشد
بوده و درنتيجه فرآيند نگهداري سيستم تسهيل و هزينه هاي آن را به ميزان قابل توجهي 

 .كاهش مي دهد
، يك سيستم حفاظت در برابر صاعقه كـامـل   Active 4Dدستگاه صاعقه گير الكترونيكي 

بهره بردار مي باشد كه اين مهم را از طـريـق            / است كه به طور مداوم در ارتباط با كاربر
) LMS    )Lightning Monitoring Systemنرم افزار اختصاصي و منحصر بـه فـرد       

 .فراهم شده است
سايت نصب مـي گـردد، بـه          / كه بر روي شبكه كامپيوتر پروژه  LMSنرم افزار پيشرفته 

در ارتباط بوده  RJ45صورت مستمر با دستگاه كنترل باكس توسط كابل شبكه و كانكتور 
و براي آناليزي و  onlineرا به صورت  Active 4Dو كليه اطالعات ثبت شده در دستگاه 

 .بررسي هاي آتي ذخيره مي سازد
طبق استاندارد مي بايست در باالترين نقطه سازه تحـت   Active 4Dدستگاه صاعقه گير 

 100پوشش حفاظتي خود نصب گردد و دستگاه كنترل باكس آن نيز در فاصله حـداكـثـر   
دستگاه صاعقه  5هر دستگاه كنترل باكس قابليت اتصال راديويي به .  متري آن نصب شود

 .را دارا مي باشد Active 4Dگير 
 onlineبه واسطه اين قابليت هاي منحصر به فرد اين امكان فراهم مي گردد تا به صورت 

از تمامي نقاط جهان اطالعات مربوط به طوفان، صاعقه هاي اصابت كرده بـه سـيـسـتـم        
را    Active 4Dحفاظت در برابر صاعقه و همچنين صحت كاركرد دستگاه صاعقه گـيـر     

 .پروژه مانيتور و كنترل نمود/بدون حضور فيزيكي در سايت
صاعقه گير، كنتور، پيش بيـنـي طـوفـان،       ( با توجه به يكپارچه سازي تمام اين قابليت ها 

در يك دستگاه، اطمينان خاطر از حفاظت و سهولـت در    )  LMSريموت تستر و نرم افزار 
كه تأكـيـد مـبـرم       ( كنترل و نگهداري از سيستم هاي حفاظت در برابر صاعقه يك پروژه 

 .به سادگي مهيا مي گردد) مي باشد 2011 ويرايش NFC 17102استاندارد 
شركت فرانكين فرانس محصـول سـال هـا         Active 4Dدستگاه صاعقه گير الكترونيكي 

تحقيق و پژوهش بوده و انقالبي در صنعت صاعقه گير هاي الكـتـرونـيـكـي در جـهـان                   
 .مي باشد

Analysis/
Characterization 

Live Monitoring, 
Setting and Control 
Remotely Between 
Active4D and The 

� ser Through 
Computer Network 

Connection. 
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مجهز به سيستم پيش بيني طوفان 
مجهز به كنتور الكترونيكي 
مجهز به كنترل باكس جهت تست دستگاه و ثبت كليه مشخصات صاعقه هاي اصابت كرده 
 داراي نرم افزار كاربرديLightning Monitoring System 
 دستگاه هاي صاعقه گير الكترونيكيAc ve 4D         با استفاده از دريافت اطالعات انرژي محيط اطراف

انرژي الزم موجود در            )  وقوع صاعقه (به صورت هوشمند عمل كرده و تنها در زمان مناسب                  
  :كه داراي مزاياي زير مي باشد. خازن هاي خود را آزاد مي نمايد

 افزايش طول عمر كاركرد دستگاه به دليل عملكرد تنها در زمان مناسب و به صورت انتخابي ) 1
 مكرر افزايش قدرت خازن به دليل كامل بودن شارژ آن به واسطه عدم تخليه بيهوده و) 2

      مستقل انرژي خودكفا و پاك براي شارژ خازن هاي دستگاه، شامل                   دو منبع بهره گيري از
 )  Power Device(و انرژي خورشيد ) Impulse Device(الكترواستاتيك ابر باردار 

         خازن هاي مربوطه قبل    )  به غير از الكترواستاتيك   (به واسطه استفاده از منبع اضافي انرژي خورشيد
.        از وقوع طوفان هميشه شارژ بوده و آماده تخليه در زمان مناسب مي باشند                                      

)Pre-loaded Capacitors(  
                در صورت از   (ضريب اطمينان عملكرد باالي دستگاه به دليل بهره گيري از منابع شارژ خازن متعدد

 )مي باشد Back upكار افتادن يك منبع، منابع ديگر جايگزين و 
تشخيص هوشمند بار الكتريكي ابر توسط دستگاه جهت جذب هر دو نوع صاعقه مثبت و منفي 
                    استفاده از فوالد ضدزنگ با جنس بسيار مرغوب در ساخت بدنه دستگاه و در نتيجه مقاوم در برابر

 شرايط جوي و خوردگي
 مطابقت با استانداردNFC 17102  و داراي گواهي هاي متعدد از آزمايشگاهي معتبر 2011ويرايش 
ساخت تمامي قطعات آن در داخل كشور فرانسه 
استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و پاك 

Ac ve 4D مدل ها و كد سفارش دستگاه صاعقه گير 

Model 

 نوع
 كد سفارش

SE4D30 + Active Control housing  AFB 1030 4D 

SE4D60 + Active Control housing  AFB 1060 4D 

Ac ve4D خصوصيات و مزاياي فني صاعقه گير 
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 آزمون ها و گواهي هاي آزمايشگاهي
فرانسه درآزمايشگاه  2011ويرايش NFC 17 102طبق استاندارد  Active 4Dعملكرد دستگاه هاي صاعقه گير 

فرانسه تست گرديده است و داراي تاييديه تست خوردگي از آزمـايشـگـاه     Sicameو  BAZETفشار قوي معروف 
 .هاي بين المللي مي باشد

در دستگاه صاعقه گير الكترونيكي          Active Control housingهمچنين وجود يك كنترل باكس با نام         
Active 4D                      باعث شده است كه كاربر يا واحد نگهداري مجموعه نظارتي دائمي و همه جانبه بر روي سيستم

متري كليه اطالعات در      100بدين معنا كه عالوه بر تست دستگاه از فاصله           .  حفاظت در برابر صاعقه داشته باشد     
خصوص تعداد، نوع و زمان اصابت صاعقه نيز قابل دريافت بوده لذا هزينه هاي نگهداري و كنترل سيستم حفاظت                   

 .در برابر صاعقه به شدت كاهش يافته و اطمينان از عملكرد صحيح آن بسيار افزايش مي يابد
 كنترل باكس
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 خالصه مشخصات فني

Ac مدل ve 4D 
 خازني سيستم عملكرد

 الكترو استاتيك ابر باردار و انرژي خورشيد  منابع شارژ خازن ها
 ...پيش بيني طوفان و اطالع از طريق آژير، چراغ هشدار، ايميل و  پيش بيني طوفان

  304L فوالد ضد زنگ جنس بدنه دستگاه
 كيلو گرم 7 وزن دستگاه
 متر 1 طول دستگاه

 ميلميتر 300×300×500 ابعاد بسته بندي
 اسپانيا UNE 21186فرانسه و  2011ويرايش  NFC 17 102 استاندارد ها

 فرانسه و تست در شرايط طبيعيSICAME و  BAZET (CEB)آزمايشگاه  گزارش تست آزمايشگاهي

Acمتري و ارتباط بين نرم افزار و دستگاه  100با قابليت تست دستگاه از فاصله  كنترل باكس ve 4D 
 با قابليت ثبت، آناليز و نمايش تعداد، نوع، زمان و شدت صاعقه هاي جذب شده  LMSنرم افزار  نرم افزار

Acدستگاه )  حفاظتي(شعاع پوشش  ve4D 

Ac ve4D60,   ∆T=60µs  Ac ve4D30,     ∆T=30µs  Rp (m) 

IV III II I IV III II I h(m) 

43 39 34 31 28 25 21 19 2 

64 58 52 47 43 38 33 29 3 

85 78 69 63 57 51 43 38 4 

107 97 86 79 71 63 55 48 5 

107 97 87 79 72 64 55 48 6 

108 98 87 79 73 65 56 49 8 

109 99 88 79 75 66 57 49 10 

113 102 89 80 81 71 59 50 20 
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 Active 2Dصاعقه گير الكترونيكي 
فرانكلين فرانـس  يكي از انواع صاعقه گيرهاي الكترونيكي توليد شده توسط شركت 

 . مي باشد Active 2Dصاعقه گيرهاي الكترونيكي 
در خصوص نحوه جذب صاعـقـه،    Active 2Dاصول عملكرد دستگاه هاي صاعقه گير 

 .به شرح ذيل مي باشد Active 4Dدرست همانند دستگاه صاعقه گير الكترونيكي 
مستقل و مـجـزا    )  منبع شارژ خازن( دستگاه صاعقه گير الكترونيكي توسط دو دستگاه 

نسبت به ذخـيـره انـرژي در            Power Deviceو  Impulse Deviceبه نام هاي 
 .خازن هاي قدرتمند و پيشرفته خود اقدام مي نمايد

" دستگاهImpulse "  
اين دستگاه از انرژي موجود در ميدان الكترواستاتيك ايجاد شـده تـوسـط                

جهت شارژ خازن هاي خود استفاده  مـي      Cumulonimbusابرهاي باردار 
اين مكانيزم در اكثر صاعقه گير هاي خازني موجود در بازار يـكـسـان    . ( نمايد

 ).مي باشد

" دستگاهPower" 
اين دستگاه توسط سلول هاي خورشيدي تعبيه شده بر روي دستگاه صاعقـه          

گير الكترونيكي انرژي حاصل از تابش نورخورشيـد را جـذب و آن را در                   
به واسطه اين قابليت خازن هاي دستگاه .  خازن هاي مربوطه ذخيره مي نمايد

هميشه و قبل از وقوع صاعـقـه شـارژ و         Active2Dصاعقه گير الكترونيكي 
 .مي باشند) تخليه و انتشار داالن صعودي در زمان مناسب(آماده عملكرد 

تجهيز  Active2D اولين نوآوري شركت فرانكلين فرانس در دستگاه هاي صاعقه گير 
يك سنسور سنجش ميدان الكترواستاتيكي در داخل دستگاه هاي فوق مي باشد كـه    
سنسور مذكور ميزان ميدان الكتريكي را به صورت مداوم اندازه گيري نموده و سپـس  

 . را راه اندازي مي نمايد Impulseدستگاه 
دستگاه صاعقـه گـيـر      )  شعاع پوشش( هنگامي كه داالن نزولي وارد محدوده حفاظتي 

مي گردد، جريان الكتريكي اندازه گيري شده توسط سنسـور    Active2Dالكترونيكي 
به شدت افزايش يافته، لذا به محض اينكه جريان فوق از حد مجاز تعريف شده بـراي    
سنسور بيشتر گردد، سنسور فوق خازن را راه اندازي نموده و انرژي از قبـل ذخـيـره      

كه .  شده در آن تخليه و در نتيجه انرژي الزم براي انتشار داالن صعودي آزاد مي گردد
گيرنده صاعقه عمل نموده / در اين حالت نوك دستگاه صاعقه گير به عنوان واحد جذب

و جريان صاعقه را از طريق هادي هاي نزولي تعبيه شده در سيستم حفاظت در برابـر  
 .به سيستم ارتينگ مربوطه هدايت مي نمايد) NFC 17102طبق استاندارد (صاعقه 

 60و      30هـاي       TΔمـدل بـا          2در Active2Dدستگاه صاعقه گير الكترونيكي 
 .ميكروثانيه عرضه مي گردد
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Active2D خصوصيات و مشخصات فني صاعقه گير 

                 دستگاه هاي فوق با استفاده از اطالعات انرژي محيط اطراف به صورت هوشمند عمل
انرژي الزم موجود در خازن هاي خود را آزاد         )  وقوع صاعقه (كرده و تنها در زمان مناسب       

  :كه داراي مزاياي زير مي باشد. مي نمايد
افزايش طول عمر كاركرد دستگاه به دليل عملكرد تنها در زمان مناسب و به                    )  1

 صورت انتخابي 
افزايش قدرت تخليه خازن به دليل بيشتر شارژ بودن آن به واسطه عدم تخليه                  )  2

 بيهوده و مكرر

     مستقل انرژي خودكفا و پاك براي شارژ خازن هاي دستگاه،               دو منبع بهره گيري از
 )  2(، انرژي خورشيد ) 1(الكترواستاتيك ابر باردار شامل 

          خازن هاي  )  به غير از الكترواستاتيك   (به واسطه استفاده از منبع اضافي انرژي خورشيد
.          مربوطه قبل از وقوع طوفان شارژ بوده و آماده تخليه در زمان مناسب مي باشند                      

)Pre-loaded Capacitors(  
                 ضريب اطمينان عملكرد باالي دستگاه به دليل بهره گيري از منابع شارژ خازن متعدد

 .)مي گردد Back upدر صورت از كار افتادن يك منبع، منابع ديگر جايگزين و (
                    استفاده از فوالد ضد زنگ با جنس بسيار مرغوب در ساخت بدنه دستگاه و در نتيجه

 مقاوم در برابر شرايط جوي و خوردگي
               تشخيص هوشمند بار الكتريكي ابر توسط دستگاه جهت جذب هر دو نوع صاعقه مثبت و

 منفي
      متري توسط ريموت تستر توسط كاربر يا واحد نگهداري             100تست دستگاه از فاصله

 مجموعه
 ساخت تمامي قطعات آن در داخل كشور فرانسه 
 استفاده از انرژي هاي تجديد پذير و پاك 
 
 

1 

2 
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 آزمون ها و گواهي هاي آزمايشگاهي

 2011ويـرايـش   NFC 17 102طبق استاندارد  Active 2Dعملكرد دستگاه هاي صاعقه گير 
همچنين دستـگـاه   .  فرانسه تست گرديده است BAZETفرانسه در آزمايشگاه فشار قوي معروف 

فوق در شرايط جوي طبيعي و صاعقه واقعي نيز آزمايش گرديده و با موفقيت آزمايشات فوق را 
 .پشت سر گذاشته است و داراي تأييديه تست خوردگي از آزمايشگاه هاي بين المللي مي باشد

دستگاه صاعقه گير فوق تنها صاعقه گيري مي باشد كه عملكرد آن توسط دستـگـاه ريـمـوت       
متري امكان پذير بوده و بدون نياز به پياده سازي دستگاه از محل نصـب     100تستر، از فاصله 

آن در دوره هاي زماني الزم امكان آزمايش جهت اطمينان از صحت عملكرد مدارهاي داخـلـي     
دستگاه موجود مي باشد كه اين امر هزينه هاي نگهداري سيستم را به ميزان قابـل تـوجـهـي       

 .كاهش مي دهد

 Active2Dدستگاه ) حفاظتي(شعاع پوشش 

Active2D60,   ∆T=60µs  Active2D30,     ∆T=30µs  Rp (m) 

IV III II I IV III II I h(m) 

43 39 34 31 28 25 21 19 2 

64 58 52 47 43 38 33 29 3 

85 78 69 63 57 51 43 38 4 

107 97 86 79 71 63 55 48 5 

107 97 87 79 72 64 55 48 6 

108 98 87 79 73 65 56 49 8 

109 99 88 79 75 66 57 49 10 

113 102 89 80 81 71 59 50 20 
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تـيـك      سـتـا  به طور كلي در دستگاه هاي صاعقه گير الكترونيكي با توجه به قابليت استفاده از قطعه تحريك كننده با استفاده از ميزان ميدان الـكـتـروا   
 .بلندي هاي اطراف افزايش مي يابد/، احتمال تسخير صاعقه در دستگاه هاي فوق نسبت به ساير برجستگي ها)در نتيجه عملكرد سريعتر(پايين تر 

بنـابـرايـن    .  تاسيسات تحت حفاظت خود را ممكن مي سازد/ اين قابليت، كارايي دستگاه هاي مذكور را در جذب صاعقه سريع تر از ساير نقاط ساختمان
با اطمينان بسيار باالتري نسبت به ميله ساده صاعقه گير عـمـل     )  كيلو آمپر 5تا  2( صاعقه گير هاي الكترونيكي در شرايط جوي با شدت تخليه پائين 

 ).ميله هاي صاعقه گير تنها مي تواند در فاصله هاي كوتاه صاعقه را تسخير نمايند(مي نمايند 
Acشعاع هاي پوشش صاعقه گيرهاي  13جدول صفحه  ve 2D  را در كالس هاي حفاظتي )Protec on Level  ( و در ارتفاع هاي مختلف بر طبق

 .دهد فرانسه نشان مي 2011ويرايش   NFC 17 102استاندارد 

 خالصه مشخصات فني

Ac مدل ve 2D 
 خازني سيستم عملكرد

 الكترو استاتيك ابر باردار و انرژي خورشيد  منابع شارژ خازن ها
 متري بدون نياز به برچيدن دستگاه 100دستگاه ريموت تستر از فاصله  آزمايش/دستگاه تست

  304L فوالد ضد زنگ جنس بدنه دستگاه
 كيلو گرم 7 وزن دستگاه
 متر 2 طول دستگاه

 ميلميتر 800×260×240 ابعاد بسته بندي
 فرانسه  2011ويرايش  NFC 17 102 استاندارد ها

 فرانسه و تست در شرايط طبيعيSICAME و  BAZET (CEB)آزمايشگاه  گزارش تست آزمايشگاهي



  15: صفحه طراحي، تامين تجهيزات و نصب سيستم هاي ارتينگ وحفاظت در برابر صاعقه

Active 2D مدل ها و كد سفارش دستگاه صاعقه گير 

Model 

 نوع
 كد سفارش

SE2D30 + Tester AFB 1030 2D 

SE2D60 + Tester AFB 1060 2D 
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Active 1D مدل ها و كد سفارش دستگاه صاعقه گير 

Model 

 نوع
 كد سفارش

Active 1D  AFB 10121D 

∆T (µs) 

12 

Active 1D  25 AFB 10251D 

Active 1D  45 AFB 10451D 

Active 1D  60 AFB 10601D 

 Active 1Dصاعقه گير الكترونيكي 

 Impulse Deviceتنها از يك منبع بـه نـام         فرانكلين فرانس اين نوع صاعقه گير شركت 
انرژي موجود در ميدان الكترواستاتيك ايجاد شده توسط ابرهـاي بـاردار      استفاده مي نمايند كه 

Cumulonimbus   اين مكانيزم در اكثر دستگاه هاي صاعقه گيـر  ( را در خود ذخيره مي نمايد
زمـان  ( و سپس اين انرژي را در زمان صحيح   )  موجود ساخت ساير كارخانجات يكسان مي باشد

كه توسط سنسورهاي موجود در دستگاه اعالم مي گردد، آزاد نـمـوده و داالن         )  تخليه صاعقه
 . صعودي را تقويت مي نمايد

دستگاه صـاعـقـه گـيـر        )  شعاع پوشش( در واقع هنگامي كه داالن نزولي وارد محدوده حفاظتي 
مي گردد، جريان الكتريكي اندازه گيري شده توسط سنسور  به شـدت     Active1Dالكترونيكي 

افزايش يافته، لذا به محض اينكه جريان فوق از حد مجاز تعريف شده براي سنسور بيشتر گردد، 
سنسور فوق خازن را راه اندازي نموده و انرژي از قبل ذخيره شده در آن تخليه و در نـتـيـجـه         

كه در اين حالت نوك دستگاه صاعقه گـيـر   .  انرژي الزم براي انتشار داالن صعودي آزاد مي گردد
گيرنده صاعقه عمل نموده و جريان صاعقه را از طريق هادي هاي نـزولـي     / به عنوان واحد جذب

بـه سـيـسـتـم        )  NFC 17102طبق استاندارد ( تعبيه شده در سيستم حفاظت در برابر صاعقه 
 .ارتينگ مربوطه هدايت مي نمايد

مي توان به ساده بودن، قيمت اقتـصـادي،    Active1Dازمزيت هاي شاخص دستگاه صاعقه گير 
 .مدل با شعاع پوشش هاي متفاوت اشاره نمود 4تنوع آن در 
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Ac مدل ve 1D 

 خازني سيستم عملكرد
 الكترو استاتيك ابر باردار منابع شارژ خازن ها

 )بدوم امكان تست از راه دور بصورت ريموت(دارد  آزمايش/دستگاه تست
  304Lفوالد ضد زنگ  جنس بدنه دستگاه

 كيلو گرم 3 وزن دستگاه
 متر 1 طول دستگاه

 ميلميتر 430×110×110 ابعاد بسته بندي
 اسپانيا UNE 21186فرانسه و  NFC 17 102 استاندارد ها

 فرانسه و تست در شرايط طبيعي  BAZET (CEB)آزمايشگاه  گزارش تست آزمايشگاهي

 خالصه مشخصات فني

Acدستگاه ) حفاظتي(شعاع پوشش  ve1D 

Ac ve1D60,     ∆T=60µs Ac ve1D45,     ∆T=45µs Ac ve1D25,     ∆T=25µs Ac ve1D12,     ∆T=12µs  Rp (m) 

IV III II I IV III II I IV III II I IV III II I h(m) 

43 39 34 31 36 32 28 25 26 23 20 17 19 16 13 11 2 

85 78 69 63 72 65 57 51 52 46 40 34 37 32 27 23 4 

107 97 86 79 89 81 71 63 65 57 49 42 46 41 34 28 5 

107 97 87 79 90 81 71 63 66 58 49 43 48 42 34 29 6 

108 98 87 79 91 82 72 64 67 59 50 43 50 43 36 30 8 

109 99 88 79 92 83 72 64 69 61 51 44 52 45 37 30 10 

113 102 89 80 97 86 74 65 75 65 54 45 60 51 41 32 20 
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 تجهيزات و لوازم جانبي

 كنتور

 نمايش و ثبت تعداد صاعقه هاي جذب و تخليه شده  :كاربرد
 )فرانسه( Franklin Franceشركت  :ساخت

 TO 99 00:  بازه ي شمارش

 TO +80˚C 30-  : دماي كاركرد

 وزن

gr 

L 

mm 

W 

mm 

H 
mm 

IP كد سفارش 

430 165 47 92 53 AFC 0907 CF 

560 165 47 92 67 AFC 0906 CF 



  19: صفحه طراحي، تامين تجهيزات و نصب سيستم هاي ارتينگ وحفاظت در برابر صاعقه

دوبل  U بست     

 به دستگاه صاعقه گير) سيم/تسمه(اتصال هادي نزولي  :كاربرد
 فوالد با روكش گالوانيزه  :جنس

 )سيم/تسمه(داراي محل مخصوص قرارگيري هادي نزولي 
 )فرانسه( Franklin Franceشركت  :ساخت

 ريموت تستر

از عملكرد مدارات الكترونيكي داخلي صاعقه گير صحت آزمايش  :كاربرد
 متري  100فاصله 
 )فرانسه( Franklin France :ساخت

 پياده سازي دستگاه/بدون نياز به برچيدن

L 

mm 
 كد سفارش

56 AFJ 3100 SE 

H 

mm 
66 

W 

mm 
51 

 كد سفارش شرح

 AFV0100TT قابليت تست يك دستگاه  صاعقه گير

دستگاه صاعقه گير 25قابليت تست   AFV1000TT 

L×W×H 
cm 

135×70×25 

130×65×25 

 وزن

kg 
0.5 

1 



  20: صفحه طراحي، تامين تجهيزات و نصب سيستم هاي ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه

 بست ابرويي
 نصب پايه تلسكوپي صاعقه گير به زيرساخت محل نصب صاعقه گير :كاربرد
 فوالد با روكش گالوانيزه  :جنس
 )ايران(گروه كالوت  :ساخت

   ميليمتر 6:ضخامت ورق

L 

mm 
 كد سفارش

200 AFV 0417 GL 

H 

mm 

50 

W 

mm 

145 

 بست شلنگي
به پايه صاعقه گير و دكل ) سيم مسي/تسمه(نصب هادي نزولي  :كاربرد
 مهاري 
 * Stainless Steelفوالد ضد زنگ :جنس
 تايوان :ساخت

 سايز

mm 2 
 كد سفارش

33-57 CCS35 

 .تمامي پيچ و مهره هاي استفاده شده در بست ها و يراق آالت اين شركت از جنس فوالد ضد زنگ مي باشد) 0.9(با توجه به ايجاد خوردگي بين آهن گالوانيزه و برنج * 
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  پايه تلسكوپي صاعقه گير

 )جهت افزايش ارتفاع آن (نصب صاعقه گير بر روي آن  :كاربرد
 فوالد با روكش گالوانيزه  :جنس
 متر 2 :طول

 ميلمتر 38.25  :قطر خارجي
 كيلوگرم 6/56: وزن

 داراي محل مخصوص قرارگيري پايه دستگاه صاعقه گير
 متر 4قابليت نصب به يكديگر و افزايش طول پايه ها تا 

 شركت كالوت ابهر :ساخت

 نوع
D 

mm 

L 

m 
 كد سفارش

 AFC 2001 GLM 2 38.25 نري
 AFC 2001 GLF 2 38.25 مادگي
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 بست شيار دار دو پارچه تسمه

 سازه/به بدنه ساختمان) هادي نزولي(اتصال و نصب تسمه  :كاربرد
 *برنج به همراه پيچ فوالد ضد زنگ :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 نوع
H 

mm 

 سايز تسمه

mm 
 كد سفارش

 25x3 DCC 253 10 دو تكه
 30x3 DCC 303 10 دو تكه

L 

mm 

50 

60 

W 

mm 

20 

20 

 بست شيار دار تك پارچه تسمه

 سازه/به بدنه ساختمان) هادي نزولي(اتصال و نصب تسمه  :كاربرد
 *فوالد ضد زنگ :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 نوع
L 

mm 

 حداكثر سايز تسمه 

mm 
 كد سفارش

 25x3 STS 253 5 يك تكه
 30x3 STS 303 5 يك تكه

W 

mm 
16 

16 

L 

mm 
62 

62 

 .تمامي پيچ و مهره هاي استفاده شده در بست ها و يراق آالت اين شركت از جنس فوالد ضد زنگ مي باشد) 0.9(با توجه به ايجاد خوردگي بين آهن گالوانيزه و برنج * 



  23: صفحه طراحي، تامين تجهيزات و نصب سيستم هاي ارتينگ وحفاظت در برابر صاعقه

 اتصال چهار راه تسمه به تسمه  :كاربرد
 *برنج به همراه پيچ هاي فوالد ضد زنگ :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 سايز تسمه

mm 
 كد سفارش

25x3 STCC 253 

30x3 STCC 303 
50x5 STCC 505 

H 

mm 

13 

14 

22 

W 

mm 

60 

70 

79 

L 

mm 

60 

70 

79 

 بست چهار راه تسمه

 بست چهار راه سيم به تسمه

 اتصال چهار راه تسمه به سيم :كاربرد
 *برنج به همراه پيچ هاي فوالد ضد زنگ :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

H 

mm 

 سايز تسمه

mm 

 سايز سيم

mm2 
 كد سفارش

13 25x3 50 –70 CTCX 050 

W 

mm 

52 

L 

mm 

52 

 .تمامي پيچ و مهره هاي استفاده شده در بست ها و يراق آالت اين شركت از جنس فوالد ضد زنگ مي باشد) 0.9(با توجه به ايجاد خوردگي بين آهن گالوانيزه و برنج * 



  24: صفحه طراحي، تامين تجهيزات و نصب سيستم هاي ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه

 بست چهار راه سيم به سيم

 اتصال چهار راه سيم به سيم :كاربرد
 *برنج به همراه پيچ هاي فوالد ضد زنگ :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 سايز سيم

mm2 
 كد سفارش

50 SCCX 050 

70 SCCX 070 

95 SCCX 095 

L 

mm 

50 

53 

55 

H 

mm 

10 
13 
15 

W 

mm 

50 
53 
55 

L 

mm 

W 

mm 

H 

mm 

 سايز تسمه

mm 
 كد سفارش

65 35 23 25x5 JCTC 255 

90 63 26 50x10 JCTC 510 

 بست دو راه تسمه به تسمه

 اتصال دو راه تسمه به تسمه :كاربرد
 *برنج به همراه پيچ هاي فوالد ضد زنگ :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 .تمامي پيچ و مهره هاي استفاده شده در بست ها و يراق آالت اين شركت از جنس فوالد ضد زنگ مي باشد) 0.9(با توجه به ايجاد خوردگي بين آهن گالوانيزه و برنج * 



  25: صفحه طراحي، تامين تجهيزات و نصب سيستم هاي ارتينگ وحفاظت در برابر صاعقه

 بست تك سوراخه سيم

 سازه/اتصال و نصب سيم به بدنه ساختمان :كاربرد
  *مس يا فوالد ضد زنگ :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 كد سفارش جنس

 SOHCC 050 فوالد ضد زنگ

 SOHCC 070 فوالد ضد زنگ

 SOHCC 095 فوالد ضد زنگ
 SOHCC 120  فوالد ضد زنگ

 COHCC 050 مس
 COHCC 070 مس
 COHCC 095 مس
 COHCC 120  مس

 سايز سيم

mm2 

50 
70 
95 

120 
50 
70 
95 

120 

 بست تك سوراخه سيم با ايزوالتور

 سازه/اتصال و نصب سيم، كابل به بدنه ساختمان :كاربرد
 ورق گالوانيزه  :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 سايز سيم

mm2 
 كد سفارش

50 ICG 050 

70 ICG 070 

95 ICG 095 

120  ICG 120 

 .تمامي پيچ و مهره هاي استفاده شده در بست ها و يراق آالت اين شركت از جنس فوالد ضد زنگ مي باشد) 0.9(با توجه به ايجاد خوردگي بين آهن گالوانيزه و برنج * 
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 سيم مسي

 و يا هادي نزولي) سيستم ارت(استفاده در ترمينال زمين : كابرد
 مس :جنس
 ايران :ساخت

 سطح مقطع

mm2 

Stranding 

No. 
 كد سفارش

16 7 BSCC 016 

25 7 BSCC 025 

35 7 BSCC 035 

50 19 BSCC 050 

70 19 BSCC 070 

95 19 BSCC 095 

120 37 BSCC 120 

 )هادي نزولي(اتصال دستگاه صاعقه گير به ترمينال زمين  :كاربرد
 *مس يا فوالد ضد زنگ :جنس
 ايران :ساخت

تسمه  –هادي نزولي   

 سايز

mm 

 سطح مقطع

mm2 
 جنس

20x3 60 مس 
25x3 75 مس 
30x3 90 مس 
25x2 50 تسمه فوالد ضد زنگ 

 كد سفارش

BCB 2003 

BCB 2503 

BCB 3003 

BSB 2502 

 .تمامي پيچ و مهره هاي استفاده شده در بست ها و يراق آالت اين شركت از جنس فوالد ضد زنگ مي باشد) 0.9(با توجه به ايجاد خوردگي بين آهن گالوانيزه و برنج * 



  27: صفحه طراحي، تامين تجهيزات و نصب سيستم هاي ارتينگ وحفاظت در برابر صاعقه

 )پايانه سيستم زمين(استفاده در داخل چاه ارت  :كاربرد
 لوله گالوانيزه گرم: جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 لوله ارت گالوانيزه

L 

m 

D 

mm 
 كد سفارش تعداد سوراخ

3 76.2 2 HGV 3 

T 

mm 

4 

 صفحه مسي

 )پايانه سيستم زمين(استفاده در داخل چاه ارت : كاربرد
 خلوص% 99مس : جنس
 )ايران(كارخانجات مس باهنر : ساخت

L×W×H 

mm 

 مساحت

m 2 

 وزن

kg 
 كد سفارش

660×500×2 0.66 5.9 SCEP 6652 

660×500×3 0.99 8.8 SCEP 6653 
660×660×2 0.88 7.7 SCEP 6602 
660×660×3 1.30 11.6 SCEP 6603 
660×660×5 2.17 19.3 SCEP 6605 
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 ارت بار

 همبندي و هم پتانسيل سازي :كاربرد
 *فوالد ضد زنگ :جنس پايه

 )با روكش قلع(مس : جنس شينه
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 .در صورت نياز ارت بار با مشخصات ديگر نيز قابل توليد مي باشد

 كد سفارش نوع

سوراخه بدون لينك قطع و وصل   4  EB 040L 

سوراخه بدون لينك قطع و وصل   6  EB 060L 

سوراخه با يك لينك قطع و وصل   4  EB 041L 

سورخه با يك لينك قطع و وصل   6  EB 061L 

L×W×H 

mm 
231×90×90 

301×90×90 

313×90×90 

383×90×90 

 گيره تست مدار

 جهت قطع نمودن مدار براي اندازه گيري مقاومت سيستم زمين  :كاربرد
 *فوالد ضد زنگ :جنس پايه

 مس با روكش قلع: جنس شينه
 125×50×5: ابعاد شينه

 شركت كالوت ابهر  :ساخت

 كد سفارش شرح

 DL 100 گيره تست مدار

H 

mm 

90 

W 

mm 
90 

L 

mm 
125 

W 

H 

L 
 .تمامي پيچ و مهره هاي استفاده شده در بست ها و يراق آالت اين شركت از جنس فوالد ضد زنگ مي باشد) 0.9(با توجه به ايجاد خوردگي بين آهن گالوانيزه و برنج * 
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 ميله ارت كاپرباند
 IEC و EN BSمطابق استاندارد 

 استفاده در سيستم زمين   :كاربرد
 )Copper Bond(مغز فوالد روكش مس  :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 IEC 62361-2 مطابق با استاندارد :استاندارد

 كد سفارش
  (L)طول 

mm 

 قطر نامي   

mm 
ERCB 1412 1200 5/8” 
ERCB 1415 1500 5/8” 
ERCB 1420 2000 5/8” 
ERCB 1712 1200 3/4” 
ERCB 1715 1500 3/4” 
ERCB 1720 2000 3/4” 

      (D)واقعيقطر 

mm 
14.2 
14.2 
14.2 
17.2 
17.2 
17.2 

  (L1)طول رزوه 

mm 
30 
30 
30 
35 
35 
35 



  30: صفحه طراحي، تامين تجهيزات و نصب سيستم هاي ارتينگ و حفاظت در برابر صاعقه

 نوك فوالدي

ارت جهت سهولت در كوبيدن آن در  ميله هاياتصال به نوك  :كاربرد
 زمين و عدم آسيب رسيدن به ميله 

 فوالد :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

قطر نامي  كد سفارش
 ميله ارت

TDT 58 5/8" 

TDT 34 3/4" 

ميله  واقعيقطر 
 mmارت 

14.2 

17.2 

  (L)طول 

mm 
70 

80 

      (D)واقعيقطر 

mm 
20 

24 

 كوپلينگ

 ارت به يكديگر   ميله هاياتصال  :كاربرد
 برنج :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

قطر نامي  كد سفارش
 ميله ارت

TCH 58 5/8" 

TCH 34 3/4" 

ميله  واقعيقطر 
 mmارت 

14.2 

17.2 

  (L)طول 

mm 
70 

80 

      (D)واقعيقطر 

mm 
20 

24 



  31: صفحه طراحي، تامين تجهيزات و نصب سيستم هاي ارتينگ وحفاظت در برابر صاعقه

 به ميله ارت  ) هادي ارت(اتصال سيم مسي  :كاربرد
 *برنج با پيچ فوالد ضد زنگ :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 كلمپ اتصال سيم به ميله ارت

 سايز سيم

mm2 

 قطر نامي ميله ارت

mm 
 كد سفارش

35-70 14-17 RCC 16 

50-120 16-20 RCC  20 

L×W×H 

mm 

41×25×17 

48×30×19 

 سر ضربه خور

اتصال به انتهاي ميله هاي ارت جهت سهولت در كوبيدن آن، در  :كاربرد
 زمين و عدم آسيب رسيدن به ميله 

 فوالد :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

قطر نامي 
 الكترود

      (D)واقعيقطر 

mm 

  (L)طول 

mm 
 كد سفارش

5/8" 22 55 ETDH 58 

3/4" 25 60 ETDH 34 

5/8" 22 55 ITDH 58 

3/4" 25 60 ITDH 34 

 .تمامي پيچ و مهره هاي استفاده شده در بست ها و يراق آالت اين شركت از جنس فوالد ضد زنگ مي باشد) 0.9(با توجه به ايجاد خوردگي بين آهن گالوانيزه و برنج * 
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 كلمپ اتصال سيم به صفحه

 اتصال سيم ارت به صفحه ارت :كاربرد
 *برنج با پيچ فوالد ضد زنگ :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

H 

mm 

 سطح مقطع سيم 

mm2 
 كد سفارش

19 50-120 ERCC 50/120 

16.5 150-240 ERCC 150/240 

W 

mm 

36 

36 

L 

mm 

50 

54 

 به ميله ارت  ) هادي ارت(مسي  تسمهاتصال  :كاربرد
 *با پيچ فوالد ضد زنگبرنج  :جنس
 شركت كالوت ابهر :ساخت

 كلمپ اتصال تسمه به ميله ارت

 حداكثر سايز تسمه

mm 

حداكثر قطر 
 واقعي ميله ارت

mm 

 كد سفارش

25x5 16 ERTC 1625 

30x5 20 ERTC 2030 

L×W×H 

mm 

43×37×17 

43×45×18 

 .تمامي پيچ و مهره هاي استفاده شده در بست ها و يراق آالت اين شركت از جنس فوالد ضد زنگ مي باشد) 0.9(با توجه به ايجاد خوردگي بين آهن گالوانيزه و برنج * 
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 پودر جوش احتراقي

از قبيل (استفاده در قالب هاي جوش احتراقي جهت اتصاالت مسي  :كاربرد
 )سيم به صفحه، سيم به سيم، سيم به ميله ارت و غيره 

 شركت كالوت ابهر :ساخت

 وزن پودر

gr 
 كد سفارش

32 KWD 032 
45 KWD 045 

65 KWD 065 

90 KWD 090 

115 KWD 115 
150 KWD 150 
200 KWD 200 

250 KWD 250 

 ملزومات جوش احتراقي

 :ملزومات جوش احتراقي شامل
 انواع قالب جوش احتراقي

 : كيت تميزكاري شامل
دستكش، ماسك، برس سيمي، برس مسواكي مخصوص تميزكاري قالب، 

 عينك، فندك
 پودر جوش احتراقي

 شركت كالوت ابهر :ساخت
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H 

mm 
 نوع درب

 وزن

kg 
 كد سفارش

 RCC 16 28 بتوني 170

W 

mm 

310 

L 

mm 

310 

 دريچه بازرسي ارت بتوني
 IEC 62561-5مطابق استاندارد 

 دريچه جهت بازرسي و آزمون اتصاالت  :كاربرد
 تركيبات بتني مسلح : جنس
  شركت كالوت ابهر :ساخت

 پايه نگهدارنده هادي بر روي بام

براي ثابت كردن هادي صاعقه گير بر روي بام هاي عايق  استفاده :كاربرد
 شده

 تركيب بتني غير مسلح: جنس
 كيلوگرم 1.1: وزن

  شركت كالوت ابهر :ساخت
 CS 01 :كد سفارش
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GIM® مواد كاهنده ي مقاومت الكتريكي زمين 
 IEC 62561-7 و EN BS 50164-7مطابق استاندارد  

در سيستم ارتينگ جهت كاهش مقاومت الكتريكي و ايجاد  استفاده :كاربرد
ارتباط الكتريكي بين هادي ارت و زمين و همچنين حفاظت در مقابل 

 خوردگي
 متر -اهم 0.05كمتر از  ) :ρ(مقاومت ويژه 

 كيلوگرم 15: وزن
 صنعت شركت كالوت :ساخت

 سانتيمتر 50×40×10: ابعاد تقريبي كيسه
 GIM 15 :كد سفارش

 

 ®GIMنحوه ي اجراي 

 

 ®GIMگواهي ها و تاييديه هاي آزمايشگاهي 
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 سكسيونر برنجي دو پارچه 
 جهت قطع نمودن مدار براي اندازه گيري مقاومت سيستم زمين  :كاربرد

 رويه برنج با روكش قلع :جنس رويه 
 مس با روكش قلع: جنس زيره 

 شركت كالوت  ابهر :ساخت
، آچار آلن و پيچ و رول پالك مربوطه *عدد پيچ فوالد ضد زنگ 4به همراه 

 قابليت اتصال تسمه و سيم

 كد سفارش شرح

 SKADL 100 سكسيونر برنجي دو پارچه

H 

mm 

20 

W 

mm 

57 

L 

mm 

80 

 جعبه محافظ ارت بار

 در داخل آن ارت بار / نصب گيره تست مدار: كاربرد
 ABS: جنس
 ايران: ساخت

H 

mm 
 كد سفارش

170 TLHBA 403017 

150 THABA 352515 

W 

mm 
300 
250 

L 

mm 
400 
350 

 .تمامي پيچ و مهره هاي استفاده شده در بست ها و يراق آالت اين شركت از جنس فوالد ضد زنگ مي باشد) 0.9(با توجه به ايجاد خوردگي بين آهن گالوانيزه و برنج * 
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 NFC 17 102‐2011نكاتي مهم از ويرايش جديد استاندارد 

 )1-6بند.(اهم مي باشد 10مقاومت الكتريكي مطلوب هر سيستم زمين صاعقه گير حداكثر 

 )2-3-5بند (. در كليه ساختمان ها و سازه ها صاعقه گير الكترونيكي مي بايد از دو مسير مجزا توسط هادي نزولي به سيستم زمين متصل گردد

 )9-3-5بند . (مي توان به عنوان جايگزين تمام يا بخشي از هادي نزولي استفاده نمود) در صورت دارا بودن برخي ويژگي ها(از اسكلت فلزي ساختمان 

  sideflashباالي ارتفاع آن تمهيدات ويژه اي جهت حفاظت در برابـر اصـابـت        %  20متر طبق استاندارد فوق مي بايد در  60در سازه هاي بلند تر از 
 )4-3-2-5بند .(در نظر گرفته شود دستگاه هاي صاعقه گير 

External Protec( به منظور حفاظت از ساختمانها و تاسيسات در مقابل صاعقه و اثرات القائي ناشي از تخليه آن به غير از حفاظت پـيـرامـونـي        on  (
بـراي خـطـوط         ) ارستر ها( مسدود كننده هاي ولتاژ هاي ضربه اجراي سيستم ارتينگ، همبندي و هم پتانسيل سازي و همچنين استفاده از 

 )2-2-3بند .(تغذيه برق و ديتا نيز ضروري مي باشد 

 )3-3-5بند . (هادي هاي نزولي بايد در هر متر توسط سه بست به سازه متصل گردد

 شايان ذكر اينكه لينك قطع مدار بايد حاوي عالمت ارت. هر مسير از هادي نزولي بايستي توسط يك لينك قطع مدار به سيستم ارت متصل گردد

ت در ساختمان هايي كه نماي آنها كامپوزيت ، شيشه اي يا سنگ هستند مي توان هادي نزولي را در زير آن نصب نمود و در چنين حالتـي مـي بـايسـ        
 )9-3-5بند . (فلزي آن همبند گردد هادي در دو نقطه ابتدا و انتها  با زيرساخت

 )3-3-5بند . (هادي هاي نزولي ترجيحاً بايد در خارجي ترين قسمت بناي ساختمان نصب شوند

 . باالتر باشد... متر از نواحي تحت حفاظت آن مانند آنتن، برج خنك كن و  2صاعقه گير بايد به گونه اي نصب گردد كه نوك صاعقه گير حداقل 

 )5-2-5بند (

 )                         7-3-5بند . (باشد

 )6-3-5.(باشد BS EN 50164-2استاندارد  1طبق استاندارد، جنس هادي نزولي و ارت بايستي مطابق با جدول شماره 

متـر   120متر در تمام نقاط باالي  60متر طبق استاندارد فوق مي بايد عالوه بر اجراي تمهيدات ويژه ساختمان هاي باالي  120در سازه هاي بلند تر از 
 )4-3-2-5بند (.نيز تمهيدات ويژه اي جهت حفاظت از بنا در نظر گرفته شود

براي جلوگيري از ايجاد شوك مكانيكي و حفاظت از هادي نزولي، مي بايست تا فاصله ي حداقل دو متري سطح زمين توسط پوسته اي مورد حـفـاظـت      
 )                   3-3-5بند . (قرار گيرد

بايد حداقل چهار هادي نزولي براي سيستم صاعقه گير در نظر گرفته شود كه در صورت امكان اين متر طبق استاندارد فوق  60در سازه هاي بلند تر از 
 )4-3-2-5بند . (چهار هادي بايستي در وجوه متفاوت ساختمان نصب گردد
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 برخي از پروژه هاي انجام شده
 نام پروژه صنعت

 برج ميالد برج هاي مخابراتي

 كارخانجات صنعتي

 كارخانه صنايع غذايي گهر لرستان
 انرژي اتمي اراك

 )لوشان(كارخانه آهن و فوالد 
 كارخانه فوالد هرمزگان
 صنايع شيميايي پارچين

 برج هاي مسكوني و اداري
 برج چناران فرشته

 )ع(شهرك مسكوني امام رضا 
 ساختمان مركزي وزارت راه و ترابري

 كارخانجات سيمان

 سيمان مازندران
 سيمان دليجان
 سيمان زاوه 

 سيمان كردستان

 راه آهن و مترو

 ساختمان مركزي راه آهن شهري تهران
 ساختمان مركزي قطارهاي مسافرتي رجا

 مخابرات ايستگاه راه آهن شيرگاه
 ايستگاه متروي ورزشگاه آزادي

 مراكز تفريحي
 نفري قم 15000استاديوم ورزشي 

 هتل استقالل ياسوج
 هتل الله سرعين

 بيمارستان ها

 تختخوابي ميالد 1000بيمارستان 
 تختخوابي كسري 200بيمارستان 

 بيمارستان آيت اهللا كاشاني
 تختخوابي آموزشي سمنان 220بيمارستان 

 دانشگاه ها

 دانشگاه اميركبير
 كتابخانه مركزي دانشگاه اصفهان

 دانشگاه الزهرا
 پژوهشكده دانشگاه صنعتي شريف
 دانشگاه خواجه نصيرالدين طوسي

 نفت، گاز و پتروشيمي

 پااليشگاه تبريز
 تاسيسات شركت ملي نفت ايران

 CNGجايگاه هاي سوخت 

 ايستگاه تقويت گاز فراشبند-شركت ملي گاز ايران
 پتروشيمي اميركبير
 مخازن گاز اميديه

 بانك ها

 ساختمان مركزي بانك توسعه صادرات ايران
 ساختمان مركزي بانك مركزي ايران

 ساختمان هاي  سرپستي شعب  بانك ملي
 ساختمان هاي سرپستي شعب بانك ملت

 ساختمان مركزي بانك كارآفرين

 فرودگاه ها

 فرودگاه بين المللي امام خميني
 فرودگاه تبريز
 فرودگاه شيراز
 فرودگاه بوشهر

 فرودگاه كرمانشاه

ژه هاي انجام شده   جهت دريافت ليست كامل پرو
سال گذشته با بخش فروش شركت  44در طي 

 www.kalot.irتماس و يا به وب سايت شركت

 .مراجعه فرماييد



  39: صفحه طراحي، تامين تجهيزات و نصب سيستم هاي ارتينگ وحفاظت در برابر صاعقه

A  

AFB 1012 1D 16 

AFB 1025 1D 16 

AFB 1045 1D 16 

AFB 1060 1D 16 

AFB 1030 2D 15 

AFB 1060 2D 15 

AFB 1030 4D 8 

AFB 1060 4D 8 

AFC 0907 CF 18 

AFC 0906 CF    18 

AFC 2001 GLM 21 

AFC 2001 GLF 21 

AFJ 3100 SE 19 

AFV 0100TT 19 

AFV 0417GL 20 

AFV1000TT 19 

B  

BCB 2003 26 

BCB 2503 26 

BCB 3003 26 

BSB 2502 26 

BSCC 016 26 

BSCC 025 26 

BSCC 035 26 

BSCC 050 26 

BSCC 070 26 

BSCC 095 26 

BSCC 120 26 

C  

CCS35  21 

COHCC 050 25 

COHCC 070 25 

COHCC 095 25 

COHCC 120 25 

CS 01 34 

CTCX 050 23 

D  

DCC 253 22 

DCC 303 22 

DL 100 28 

E  

EB 040L 28 

EB 041L 28 

EB 060L 28 

EB 061L 28 

ERCB 1412 29 

ERCB 1415 29 

ERCB 1420 29 

ERCB 1712 29 

ERCB 1715 29 

ERCB 1720 29 

ERCC 50/120 32 

ERCC 150/240 32 

ERTC 1625 32 

ERTC 2030 32 

ETDH 34 31 

ETDH 58 31 

G  

GIM 15 35 

H  

HGV 3 27 

I  

ICG 050 25 

ICG 070 25 

ICG 095 25 

ICG 120 25 

ITDH 34 31 

ITDH 58 31 

J  

JCTCC 255 24 

JCTCC 510 24 

K  

KWD 032 33 

KWD 045 33 

KWD 065 33 

KWD 090 33 

KWD 115 33 

KWD 150 33 

KWD 200 33 

KWD 250 33 

R  

RCC  20 31 

RCC 16 31 

RCC 16 34 

S  

SCCX 050 24 

SCCX 070 24 

SCCX 095 24 

SCEP 6602 27 

SCEP 6603 27 

SCEP 6605 27 

SCEP 6652 27 

SCEP 6653 27 

SKADL 100 36 

SOHCC 050 25 

SOHCC 070 25 

SOHCC 095 25 

SOHCC 120 25 

STCC 253 23 

STCC 303 23 

STCC 505 23 

STS 253 22 

STS 303 22 

T  

TCH 34 30 

TCH 58 30 

TDT 34 30 

TDT 58 30 

THABA 36 

TLHBA 36 

Index 
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