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AKTIVNÍ BLESKOSVODY
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DAT CONTROLER PLUS (E.S.E.)
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PRINCIP ČINNOSTI
Vzniku blesku předchází zvýšení okolního elektrického pole na hodnotu větší než 10 kV/m. 
Tato přírodní energie se shromažďuje v kondenzátoru spouštěcího obvodu aktivního 
bleskosvodu DAT CONTROLER, který se automaticky přepne do aktivního režimu. 

Přiblížení bleskového výboje vyvolá náhlé zvýšení 
intenzity okolního elektrického pole a to způsobí vznik 
oblasti s rizikem úderu blesku. Je-li tato oblast uvnitř 
plochy vymezené kružnicí o poloměru Rp (viz tabulka), 
řídící obvod aktivního bleskosvodu sepne výkonový 
stupeň. Ten vytvoří vzestupný proud směrem 
k sestupujícímu bleskovému výboji. Tím je určena 
bezpečná řízená vybíjecí cesta bleskového výboje do 
země.

DAT CONTROLER nepotřebuje žádná vnější přídavná 
zařízení. Atmosferická elektřina je jeho jediným zdrojem 
energie. Celá soustava se skládá pouze z jímače aktivního 
bleskosvodu, svodu a zemnění. Provozuschopnost 
systému je možné v kterémkoliv okamžiku zkontrolovat.

S.A.

Certifiát dosaženého poloměru ochrany
a splnění norem UNE 21186 a NFC 17102

pro každý model a stupeň ochrany.

NEZMĚNĚNÁ PROVOZUSCHOPNOST
 ZA KAŽDÉHO POČASÍ

h = výška špičky bleskosvodu
nad střechou

Rp = poloměr ochrany

(E.S.E.) Early Streamer Emission Air Terminals (včasná emise vstřícného výboje)

+ Bleskosvody se pomocí stožárových segmentů upevňují na střechu, buď na trn 
připravený při stavbě střechy, nebo na zeď přírubami, které se přizpůsobují dle 
požadavků zákazníka. Pro ploché střechy je vhodné použití trojnožky opatřené otvory 
pro zakotvení k betonovým blokům a s oky pro  možnost zalanování. 

+ Pro snadnější přístup při revizích lze použít systém sklápění.

+ Delší stožáry pro oddálenou ochranu před bleskem dodáváme jako zapuštěné do terénu 
s délkami jednotlivých dílů do 6m pro snadnou přepravu.

R = poloměr valící se koule

Výkonostní řada
Výkon určuje předstih vstřícného 
výboje v mikro sekundách. 

Dat Controler plus 15 - 15 ms
Dat Controler plus 30 - 30 ms
Dat Controler plus 45 - 45 ms
Dat Controler plus 60 - 60 ms
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