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

Novi Pravilnik in Tehnična smernica
Na strokovnem seminarju 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.
Osnovo za projektiranje, izvedbo in vzdrževanje sistemov za zaščito pred delovanjem strele predstavljata
NOVI Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Uradni list RS, št. 140/2021 z dne 3. 9. 2021) in
pripadajoča Tehnična smernica TSG-N-003:2021 Zaščita pred delovanjem strele.

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. Razlogi: poleg klimatskih sprememb, zaradi
katerih so udari strele pogostejši in niso več omejeni le na dva poletna meseca, so nameščeni sistemi
zaščite pred delovanjem strele pogosto neustrezni, podobno velja za prenapetostno zaščito. 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 ustrezna, direktni udari strele povzročijo mehansko in požarno škodo
na stavbi, pa tudi poškodbe elektronskih in električnih sistemov in naprav 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

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

Tudi posredni udari strele v električne napeljave in naprave kot posledica kratkih stikov in prenapetosti
, so lahko „zelo dragi“.
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.
V bistvu je vedno smiselno opremiti stavbo s sodobnim sistemom strelovodne zaščite. Poleg sodi
tudi prenapetostna zaščita - navsezadnje so udari strele vzrok za nastanek najvišjih napetosti v
nizkonapetostnih porabniških omrežjih. Prenapetosti zaradi strele lahko dosežejo 100-kratno nazivno
napetost!
Tako lahko udari strele povzročijo poškodbe zaradi prenapetosti tudi do 2 km oddaljenosti od mesta
udara. Poškodbe so lahko omejene na manjše motnje delovanja naprav, obsegajo pa lahko tudi trajno
uničenje opreme in naprav.
Strokovni seminar je namenjen:
• projektantom,
• izvajalcem,
• vzdrževalcem,
• investitorjem in nadzornikom,
• odgovornim osebam s področja električnih inštalacij in strelovodov, ki se pri svojem delu srečujejo s
problematiko zaščite pred delovanjem strele in prenapetostne zaščite,
• zavarovalnicam in inšpekcijskim službam,
• vsem drugim, ki znanje s tega področja potrebujete pri svojem delu ter
• vsem, ki vas to področje zanima.
Po dogovoru z Inženirsko zbornico Slovenije (IZS) bodo pooblaščeni in nadzorni inženirji za
udeležbo na strokovnem seminarju pridobili 3 kreditne točke iz izbirnih 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 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 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

• NOVI Pravilnik o zaščiti stavb pred

delovanjem strele

• NOVA Tehnična smernica Zaščita

• Zaščita električnih in elektronskih

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

pred 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
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.

sistemov za zaščito pred delovanjem
strele:
• 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 208,00 EUR + 22% DDV, torej skupaj za plačilo 253,76 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!

