Delavnica

Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita
Termin je objavljen na spletni strani

Za naročnike Elektrotehniške revije ER - 20 % popust!

www.agencija-poti.si

Zadnje stanje tehnike
Na praktični delavnici bodo predstavljeni pojav strele kot izvor nevarnosti za škodo, ključni pojmi
sistemov za zaščito pred delovanjem strele, ki so sestavljeni iz ukrepov zunanje in notranje zaščite.
V sodobnih zgradbah in objektih se nahaja vrsta občutljivih naprav in sistemov, za katere moramo
zagotoviti tudi učinkovito prenapetostno zaščito.
Število zgradb brez zaščite pred strelo se je v Sloveniji v zadnjih letih zmanjšalo, pa vendar se število
poškodb zaradi strele povečuje, najbolj na tehnični opremi. Razlog: poleg klimatskih sprememb, zaradi
katerih so udari strele pogostejši in niso več omejeni le na dva poletna meseca, je nameščena zaščita
pred strelo pogosto neustrezna. Strokovno nameščen sistem strelovodne in prenapetostne zaščite bi
tovrstno škodo lahko preprečil ali vsaj občutno zmanjšal.
Sistemi strelovodne zaščite na stavbah so obvezni, če to zahtevajo regulatorne zahteve ali zakonski
predpisi. Če zaščita pred strelo ni zadostna, direktni udari strele povzročijo požarno škodo na stavbi, pa
tudi poškodbe televizijskih aparatov, telefonov itd.

Pregled aktualnih
zakonodajnih sprememb in
slovenskih standardov
Načrtovanje, izvedba in
vzdrževanje sistemov za
zaščito pred delovanjem
strele in prenapetostno
zaščito
Primeri uporabe
zaščitnih naprav

Tehnični predpisi zahtevajo izvedbo sistemov strelovodne zaščite na objektih, ki z višino izstopajo od
svoje okolice, to so visoke stavbe, stolpi, cerkve, stavbe na vrhovih gričev, pa tudi na objektih, v katerih
se nahaja kulturna dediščina. Podobno velja za zgradbe z vnetljivimi kritinami, kot sta les in slama.
Industrijske ali komercialne stavbe, v katerih so shranjene eksplozivne snovi, seveda tudi potrebujejo
posebno zaščito pred učinki strele. Vedno pogosteje tudi zavarovalnice zahtevajo namestitev sistemov
strelovodne zaščite.
Sodobna strelovodna zaščita je veliko več kot le strelovod. Sodoben sistem strelovodne zaščite sestavlja
več komponent:
• Klasična zunanja zaščita pred strelo odvede prenapetost v tla in tako preprečuje poškodbe zaradi
požara. Sestavljena je iz lovilnega sistema, odvodnega ter ozemljitvenega sistema.
• Notranja zaščita pred delovanjem strele ščiti občutljive elektronske sisteme in tehniko v stavbah pred
poškodbami zaradi prenapetosti. Sestavljena je iz sistema izenačitve potencialov in / ali električne
izolacije napram zunanji zaščiti pred strelo.
Zaradi tehničnega razvoja postaja notranja zaščita pred strelo vse pomembnejša. Na občutljivih
področjih - kot so podatkovni centri, laboratoriji, zdravstveni objekti, ..... - lahko celo kratkotrajna napaka
opreme povzroči nevarne situacije in visoke stroške.
Osnovo za projektiranje, izvedbo in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele predstavljata
Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele in pripadajoča Tehnična smernica TSG-N-003:2013
ZAŠČITA PRED DELOVANJEM STRELE.
S slednjima so za projektiranje, nameščanje, delovanje in vzdrževanje sistema zaščite pred delovanjem
strele obvezujoči standardi: SIST EN 62305-1 Zaščita pred delovanjem strele – 1.del: Splošna načela;
SIST EN 62305-2 Zaščita pred delovanjem strele – 2.del: Vodenje tveganja; SIST EN 62305-3 Zaščita pred
delovanjem strele – 3.del: Fizična škoda na objekih in nevarnost za živa bitja; SIST EN 62305-4 Zaščita
pred delovanjem strele – 4.del: Električni in elektronski sistemi v objektih.
V okviru delavnice bodo predstavljeni tudi aktualnimi slovenski in mednarodni standardi na področju
prenapetostnih odvodnikov.
Na praktičnih primerih bodo predstavljeni ukrepi in primeri uporabe notranje in zunanje zaščite
pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite, vključno z izbiro ustreznih sestavnih delov zunanje
in notranje zaščite pred delovanjem strele in zaščitnih elementov v okviru prenapetostne zaščite –
odvodnikov prenapetosti.

Strokovna revija
Strokovni prispevki iz
tega področja so redno
objavljeni v reviji, zato
vabljeni k naročilu.
Letna naročnina
29,70 EUR
Naročila:
www.agencija-poti.si

Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za
udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz obveznih vsebin skladno s
Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Predavatelj
Aleš Napast, univ.dipl.inž.el.
Več si preberite na www.agencija-poti.si/Izobraževanje
Kotizacija
Kotizacija znaša 199,80 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 243,76 EUR. Vključuje strokovno predavanje, reševanje
praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med
odmori. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

Agencija POTI, Izobraževalna, svetovalna in založniška družba, d.o.o., Stegne 7, Ljubljana.

01/511-39-20,

01/511-39-25, info@agencija-poti.si,

www.agencija-poti.si

Program

Zaščita pred delovanjem strele

Prenapetostna zaščita

Od 9. do 15.30 ure.

• Karakteristike strele, vzroki in

• Pregled in uporaba slovenskih

posledice

in mednarodnih standardov na
področju naprav prenapetostne
zaščite

• Pravilnik o zaščiti stavb pred

delovanjem strele

• Zaščita električnih in elektronskih

• Tehnična smernica Zaščita pred

sistemov pred posledicami
udara strele in prenapetostmi načrtovanje, izvedba in vzdrževanje

delovanjem strele

• Pregled in uporaba slovenskih

in mednarodnih standardov na
področju zaščite pred delovanjem
strele

• Primeri uporabe zaščitnih naprav

• Stanje tehnike izvedbe sistemov za

zaščito pred delovanjem strele

• Načrtovanje, izvedba in vzdrževanje

sistemov za zaščito pred delovanjem
strele:

Zaradi intenzivnosti in učinkovitosti
predavanj ter prikaza in reševanja
praktičnih primerov je seminar
namenjen zaključenim skupinam do
največ 14 udeležencev. Možen je tudi
dogovor z organizatorjem za izvedbo
izobraževanja za zaključene skupine
po meri posameznega podjetja ali
organizacije.

•
•

zunanji sistem zaščite pred delovanjem
strele
notranji sistem zaščite pred delovanjem
strele

Prijavnica
Zaščita pred delovanjem strele in prenapetostna zaščita

Izpolnjeno prijavnico prosimo pošljite preko interneta:
www.agencija-poti.si ali po elektronski pošti: prijave@agencija-poti.si

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Ime in priimek udeleženca

delovno mesto

Podjetje

Naslov

Davčni zavezanec:

DA

NE

Davčna številka

Kontaktna oseba

Telefon/fax

Elektronska pošta

Podpis in žig

Kotizacija znaša 199,80 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 243,76 EUR in vključuje strokovno predavanje, reševanje praktičnih primerov z obrazložitvami, seminarsko
gradivo, potrdilo o udeležbi na delavnici, prigrizke in napitke med odmori. Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. 30000-0005076725
pri Sberbank d.d., najkasneje 3 dni pred izvedbo delavnice. Po delavnici vam bomo po pošti poslali račun. Zadnji rok za odjavo udeležbe je 2 dni pred izvedbo delavnice, v
nasprotnem primeru vam zaračunamo stroške v višini 20 % kotizacije. Fizičnim osebam nudimo 30% popust na kotizacijo!

