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Načrtovanje strelovodov
Načrtovanje strelovoda mora biti v skladu s Pravilnikom o zaščiti pred delovanjem strele. Nov pravilnik
velja od 1. 1. 2009 dalje. Vsak tak sistem mora imeti narejen projekt s skicami in opravljene meritve.
Ponudbo strelovodne opreme lahko poenostavimo s sistematičnim pregledom razelektritvenih poti.
Začnemo na strehi, ki je najbolj izpostavljena za udare strele in končamo pri ozemljitvi oz. stiku z obstoječo
ozemljitvijo v zemlji. Vrstni red ne pomeni, da je lovilni sistem na strehi pomembnejši od ozemljitve, gre
le za pregleden sistem načrtovanja.

3

1. LOVILNI DEL
Najprej ugotovimo kateri tip strešne kritine je na objektu. Na ravnih strehah načeloma ni slemena, se
pa uporablja lovilne palice (SF 62) za zaščito ventilacijskih kompresorjev in dimnikov, lovilno mrežo
pa podpirajo nosilci za plastične strehe (SF 65) ali pa betonske kocke (SF 14) V primeru opečnatih
kritin se začne na slemenu (SF 05) in po potrebi razdela mrežo s strešnimi nosilci (SF 06, SF 07).
Podobno se pristopi k delu na pločevinasti strehi (SF 08, SF 66, SF 67, SF 07). Kontaktno sponko
(SF 64) se uporabi za zapertlane strehe (cerkve,..).
Ozemljiti je potrebno vse kovinske dele, kot so obrobe dimnikov, strešne obrobe in podobno. To se
izvede z vezno sponko (SF 19) ali bolj pogosto z univerzalno sponko (SF 16).
2. PREHOD S STREHE NA ODVOD
Po večini imajo strehe naokoli speljane žlebove, tako da se za prehod lahko uporabi žlebno sponko
(SF 01). Če le te nima, ima pa debelejši pločevinasti rob, se uporabi univerzalni nosilec (SF 08,
SF 66) ali pa kontaktno sponko (SF 64) uporabno tudi za zapertlane strehe.

Tipična zaščita proti delovanju strele na poslovnem objektu
SF 65
strešna podpora
za ravne strehe
SIKA

SF 17
križna sponka
60/60 O/O

SF 62
lovilec strele
(z betonskim
podstavkom)

SF 18
merilni spoj

SF 14
strešna podpora
z betonsko
kocko

SF 28
omarica za
merilni spoj

SF 17
križna sponka
za spajanje
ozemljitvenega
vodnika

SF 03
objemka za
odtočno cev

SF 21
sestavljiva
ozemljitvena
sonda
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Načrtovanje strelovodov
3. ODVODNI DEL
Odvode je moč speljati po fasadi (SF 15, SF 08, SF 66), po odtočnih ceveh (SF 03) ali po ceveh
pod fasado. Praviloma naj ima vsak sistem zaščite najmanj dva odvoda. Na višini 1,5 m se običajno
stikata lovilno-odvodni vodnik in ozemljilni valjanec. Na tem mestu se uporabi merilni spoj (SF 17,
SF 18), valjanec do višine merilnega spoja pa se ščiti z mehansko zaščito (SF 02, SF 34). V primeru
podometne izvedbe odvodov se lahko uporabi merilno omarico, mehanske zaščite v tem primeru ne
potrebujemo. V primeru, da odvod ni speljan po odtočni cevi, jo je potrebno posebej ozemljiti.
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4. OZEMLJILNI DEL
Ta del se običajni izvede pri gradnji objekta, oziroma v fazi gradnje temeljev. Takrat je dovolj prostora
za vkop ozemljilnega valjanca in povezave z armaturo v temeljih (SF 16, SF 17, SF 19). V nadaljevanju
gradnje se poveže tude vse kovinske cevne sisteme, dotočne in odtočne z ozemljitvenimi objemkami
(SF 03, SF 04). V primeru, da je to poslovni objekt, se ozemlji tudi kovinske ograje, kovinske stebre
luči (kandelabre), in podobno. V primeru, da se strelovod vgrajuje na obstoječi objekt, ozemljitev pa
še ni izdelana, je le to možno izvesti s pomočjo ozemljitvenih sond (SF 21, SF 22, SF 54). Sonda
zahteva le malo prostora v primerjavi z vkopom valjanca. Vsak odvod naj se zaključi s priklopom na
vsaj eno sondo, ki pa mora biti dovolj dolga, da je vselej v stiku s prevodnimi plastmi zemlje.
Kar se tiče pasivnega sistema strelovodne zaščite je to vse. Izvede se še meritve, ki potrdijo ustrezno
prevodnost spojev, ter ustreznost ozemljitev.

Tipična zaščita proti delovanju strele na stanovanjski hiši
SF 05
univerzalna
slemenska
podpora

SF 66
univerzalna
podpora okroglega
strelovodnega
vodnika

SF 16
univerzalna
sponka 45/45

SF 61
profilna
ozemljitvena
sonda

SF 06
podopečna
podpora

SF 15
zidna podpora

SF 40
razvodnica
izenačitve potenciala

SF 04
ozemljitvena
objemka 1''
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Načrtovanje strelovodov
Korozija zaradi napačne kombinacije materialov
Kot posledica stika dveh kovin lahko pride do galvanske korozije, ali do mikrogalvanske korozije. V
gradbeništvu je to najpogostejše v primeru napak na krovsko-kleparskih delih, na ogrevalnih sistemih ali
pri izvedbi ozemljitev.
Kovine v gradbeništvu lahko delimo na manj plemenite (Fe, Zn, Al,…) in bolj plemenite (Cu), ki imajo
zelo različen elektrodni potencial. Kovine z nižjim potencialom ob stiku s kovino z višjim potencialom
praviloma korodirajo. Kot najmanj ugodna kombinacija se pokaže neposredni stik cinka (Zn) ali pocinkane
pločevine (FeZn) z bakrom (Cu). Hitrost galvanske korozije je lahko tudi 1 mm letno. Če so materiali le v
bližini drug drugega lahko, zaradi izpiranja materiala, pride do mikrogalvanske korozije (zaradi izločanja
ionov bolj plemenite kovine na manj plemenito).
Tabela: elektrodni potencial nekaterih kovin v slabo aerirani vodi proti standardni vodikovi elektrodi
Kovina ali zlitina
Čisti aluminij
Cink
Aluminijeve zlitine
Nizkooglično jeklo
Kositer
Svinec
Avstenitna nerjavna jekla (aktivna)
Baker
Avstenitna nerjavna jekla (pasivna)

Galvanski potencial (V)
-1,670
-0,762
-1,000 do -0,500
-0,440
-0,136
-0,126
-0,200 do 0
+0,340
več od 0,300

Potencialna razlika med (kovinskimi) materiali naj ne bi presegla 0,15 V, razen v nekaterih primerih
(kombinacija materialov v prostorih z relativno suho atmosfero).
Če pomotoma vgradimo bakrene podpore na kovinsko streho obstaja precejšnja verjetnost, da bo
v letu dni kritina v okolici takšnih stikov uničena. Garancija za kritino običajno ne upošteva tovrstnih
poškodb, zato velja temu še posebna pozornost. Večina premazov in lakov je mikroporoznih, zato v prej
omenjenem primeru ne prepreči mikrogalvanske korozije. Bakrovi ioni delujejo korozivno na cinkove
zaščitne prevleke. Sledi mehurjenje premazov in podrjavenje, slednjič pa še korozija same pločevine.
Temu se izognemo z izbiro jekel, ki izločajo zelo malo kovinskih ionov. Določene vrste avstenitnih jekel
lahko uporabimo poleg kritin s protikorozijskimi premazi, cinka in aluminija. Previdnost ni odveč, saj tudi
neposredni stik nerjavnega jekla in navadnega jekla, ki so praviloma zaščiteni s protikorozijskimi premazi
lahko v nekaterih primerih povzroči korozijo običajnega jekla.

Pravilna
kombinacija
materialov:
Al - Inox

Nepravilna
kombinacija
materialov:
Cu - FeZn
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1. OZEMLJILNI IN LOVILNI ELEMENTI
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SF 21 Ozemljitvena sonda
Uporaba
Ozemljitev strelovodnega sistema, tako pri
novogradnjah, kot pri adaptacijah obstoječih
objektov, kjer ni prostora za obsežna zemeljska dela.
Možnost sestavljanja/podaljševanja.
Materiali
FeTc, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se v merah
Ø20 x 1500, Ø25 x 1500 ali po naročilu.

SF 51 Priključnica
Uporaba
Priključevanje odvodnih in ozemljitvenih vodov na
sestavljive ozemljitvene sonde SF 21.
Materiali
FeTc, Inox A2, Inox A4, Cu/Inox
Izdeluje se v merah 60 x 150
s priključno ploščico 60 x 60.

SF 52 Konica sonde
Uporaba
Pri zabijanju sonde SF 21 v tla omogoča večjo
prodornost.
Materiali
FeTc, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za uporabo v kompletu s sestavljivimi
sondami SF 21.

setnikar
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Profilna sonda

SF 54
Uporaba
Ozemljitev strelovodnega sistema, tako pri
novogradnjah, kot pri adaptacijah obstoječih
objektov, kjer ni prostora za obsežna zemeljska dela.
Materiali
FeTc, FeTc/Inox A2
Izdeluje se v merah (50 x 50 x L):
L=1000, 1500, 2000 ali 2500.

Perforirana sonda

SF 22
Uporaba
Temeljna ozemljitev strelovodnega sistema.
Materiali
FeTc, Inox A2
Izdeluje se v merah (2,5” x L):
L= po željah naročnika (do 6 m).

Lovilna palica

SF 62
Uporaba
Prestrezanje udarov strele na izpostavljenih
delih streh (ob dimnikih, zračnikih, …).
Materiali
Al, Inox A2, Inox A4
Narejena je iz polne kovinske palice, betonskega
podstavka in priključnice. Izdeluje se v merah:
(D x L) 10 x 1000, 16 x 2000, 16 x 3000,
22 x 3000, 22 x 4000, 22 x 5000.

setnikar
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SF 75 Ozemjitvena sonda (pomožna)
Uporaba
Kot pomožna ozemljitvena sonda pri izvajanju
meritev.
Materiali
FeGc, FeTc, Inox A2, Inox A4, Cu
Standardne mere:
Ø=5 mm
L=400 mm

SF 74 Ozemjitvena sonda
Uporaba
To je sonda za izvedbo ozemljitev premičnih
generatorjev. Uporabna tudi kot pomožna sonda
pri izvajanju meritev.
Materiali
FeGc
Standardne mere:
Ø=20 mm
L=1000 mm

SF 73 Ozemjitvena sonda
Uporaba
Točkovna izvedba ozemljitve. Za sisteme in objekte,
kjer se zahteva izredno dobra ozemljitev.
Vključno s priključnico.
Materiali
sonda: Fe/Cu,
priključnica: medenina + Inox vijak
Standardne mere:
Ø=20 mm, L=1500 mm

setnikar
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Mehanska zaščita – klasična

SF 02

Uporaba
Zaščita vodnikov pred mehanskimi poškodbami,
predvsem na mestih merilnega spoja.
Materiali
FePc, FeTc
Izdeluje se v dolžini 1600 mm.

Mehanska zaščita – zaprta

SF 34
Uporaba
Zaščita vodnikov pred mehanskimi poškodbami,
predvsem na mestih merilnega spoja.
Materiali
FePc, FeTc, Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se v dolžini 1600 mm.

Merilna omarica

SF 28
Uporaba
Zaščita in hkrati lažja dostopnost merilnega spoja.
Materiali
Inox A2
Izdeluje se v merah (š x v x g):
225 x 176 x 80 mm.

setnikar
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SF 03 Objemka za odtočno cev
Uporaba
Pritrditev strelovodnega vodnika na odtočno cev.
Materiali
FePc, FeTc, Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za cevi premera (d):
60, 70, 80, …, 210, 220.

SF 29 Objemka z lesnim vijakom
Uporaba
Pritrditev cevi ali kabla na drog ali zid.
Materiali
FeGc, FeTc, Inox A2
Izdeluje se za cevi premera (v colah):
3/8, 1/2, 3/4, 1, 5/4, 6/4, 1 3/4, 2, 2 1/4, 3.

SF 15 Zidna podpora
Uporaba
Pritrditev vodnika na drog ali zid.
Materiali
FeGc, FeTc, Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se v merah (d, L):
d= 30 do 200
L= 70, 80, ..., 250.

setnikar
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Zidna podpora

SF 10
Uporaba
Napeljevanje odvodnih krakov strelovoda po
kovinskih okvirih in stenah, kjer se pričakuje večja
potreba po stabilnosti. Prednostno je namenjena
montaži ploščatih vodnikov večjih presečnih ploščin
(25/4, 30/3, 30/4,…). Montaža se izvede
z vijačenjem.
Materiali
FeTc, Inox A2, Cu

Univerzalna podpora »L«

SF 08
Uporaba
Pritrjevanje odvodnih krakov strelovoda po stenah,
obrobah, ... Prednostno je namenjena montaži
okroglih vodnikov. Montaža se izvede z vijačenjem.
Materiali
FeTc, Inox A2, Cu

Univerzalna strelovodna podpora

SF 66

Uporaba
Pritrjevanje odvodnih krakov strelovoda po stenah,
obrobah, ... Namenjena je izključno montaži okroglih
vodnikov. Montaža se izvede z vijačenjem. Vodnik se
brezvijačno zatakne v vzmetno ležišče.
Materiali
FeTc, Inox A2, Cu

setnikar

4. KONTAKTNE SPONKE
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Križna sponka

SF 17
Uporaba
Spajanje strelovodnih in ozemljitvenih vodnikov.
Materiali
FeGc, FeTc, Inox A2, Inox A4, Cu, Inox A2/Cu
Izdeluje se v merah (D1 x D2):
50/50, 60/60, 70/70, 80/80, 100/100
Za vodnike: ploščati (P) do 60, okrogli (d): 20
in vrv (A) do 240.

Univerzalna sponka

SF 16
Uporaba
Izdelava raznih spojev.
Materiali
FeTc, Inox A2, Inox A4, Cu, Al
Izdeluje se v merah (D1 x D2) 45 x 45 in 55 x 55,
za vodnike: ploščati, okrogli in pleteni, različnih
debelin in presekov.

Merilna sponka

SF 18
Uporaba
Izdelava merilnega spoja.
Materiali
FeTc, Inox A2, Inox A4, Cu, Al
Izdeluje se v merah (D1 x D2) 70 x 50 in 80 x 60,
za vodnike: ploščati (P) do 40/4 ali okrogli (d) do 14.
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SF 01 Žlebna sponka
Uporaba
Povezava žleba s strelovodnim sistemom.
Materiali
FeGc, FeTc, Inox A2, Inox A4, Cu
Izdeluje se v merah (D1 x D2) 80/50 in 90/60,
za vodnike: ploščati (P) do 25/4 ali okrogli (d) do 12.

SF 19 Vezna sponka
Uporaba
Izdelava raznih spojev
Materiali
FeGc, FeTc, Inox A2, Inox A4, Cu
Izdeluje se v merah (D1 x D2) 50/20 in 60/30,
za vodnike: ploščati (P) do 40/4 ali okrogli (d) do 16.

SF 64 Sponka za obrobe
Uporaba
Galvanski spoji strelovodne napeljave s kovinskimi
obrobami.
Materiali
Inox A2
Izdeluje se kot sponka za kontakte na kovinske
obrobe ali robove. Pritrdilni del je širok 50 mm.

setnikar

5. STREŠNE PODPORE
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Podopečna podpora

SF 06
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Podpora se popolnoma prilega strešniku.
Izdeluje se za betonske in opečnate strešne kritine:
Tondach Sulm, Creaton Simfonie, Harmonie
in podobne.

Podopečna podpora

SF 06
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi.
Montaža podpore z zatikanjem za strešno letev.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonske in opečnate strešne kritine:
Bramac, Tondach Continental, Kikinda, Pika,
Dvojni zareznik in podobne.

Podopečna podpora

SF 06
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi.
Montaža podpore s polaganjem z ali brez vijačenja.
Materiali
Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za pločevinaste strešne kritine:
Gerard, Decra, Hosekra, Pika in podobne.

setnikar
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SF 06 Podopečna podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Todach Landach.

SF 06 Podopečna podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Todach Landach VZ.

SF 06 Podopečna podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Todach Carmen.
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Podopečna podpora

SF 06
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Todach Gleinstaten Strangfalz.

Podopečna podpora

SF 06
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Todach Sulm.

Podopečna podpora

SF 06
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Creaton Balance.
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SF 06 Podopečna podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Creaton Domino.

SF 06 Podopečna podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Creaton Eleganz.

SF 06 Podopečna podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Creaton Futura.
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Podopečna podpora

SF 06
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Creaton Magnum.

Podopečna podpora

SF 06
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Creaton Ratio.

Podopečna podpora

SF 06
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Creaton Simfonie.
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SF 06 Podopečna podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Creaton Harmonie.

SF 06 Podopečna podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na opečnati strehi.
Enostavna montaža, brez vijačenja.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za betonsko in opečnato kritino tipa:
Creaton Keraphane.

SF 07 Podopečna podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi.
Pritrjuje se jih z vijačenjem v leseno podkonstrukcijo
ob kritju strehe.
Materiali
Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za nekatere vrste pločevinastih kritin:
Gerard, Decra, Hosekra, ...

setnikar
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Podopečna podpora

SF 07
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi.
Montaža podpore z vijačenjem.
Materiali
FeGc, FeTc, Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se v merah (L) 400 ali 450 in (H) od 50
do 150, za betonske in opečnate strešne kritine:
Bramac, Trajanka, Bobrovec, Skrilavec.

Podopečna podpora

SF 07
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi.
Montaža podpore z vijačenjem.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za bitumenske kritine Tegula, Gutanit, ...
in pločevinaste strešne kritine Gerard, Decra,
S-metal in podobne.

Strešna podpora

SF 07
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na kovinski strehi.
Montaža z vijačenjem na že pokrito streho.
Materiali
Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za kritine tipa Dekra, Gerard, Hosekra
in podobne.
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SF 08 Univerzalna podpora L
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi.
Montaža podpore z vijačenjem v zid ali
podkonstrukcijo.
Materiali
FeGc, FeTc, Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se v merah (L), za Trimoterm strešne in
fasadne panele, ter vlakocementne kritine Valovitka
in podobne; H=70, 90, 150 ali po naročilu.

SF 09 Podpora z Zeta vijakom
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi.
Materiali
FeGc, FeTc, Inox A2, Inox A4
s samoreznim vijakom za les ali kovino
Izdeluje se v merah (L/H), za valovitko in podobne
strešne kritine:
L= od 80 do 130
H= od 50 do 150.

SF 14 Podpora za ravne strehe
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na ravni strehi.
Materiali
FeGc, FeTc, Inox A2, Inox A4
Izdelana je iz betonske kocke in nosilca za
strelovodni vodnik. Višina podpore (L) je lahko 80,
110 ali 150. Masa: cca 4kg.

setnikar
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Podpora z lokom

SF 11
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi kriti z
Valovitko ali z opečnato kritino tipa Korec.
Materiali
FeGc, FeTc, Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se v merah (L), za Trimoterm strešne in
fasadne panele, ter vlakocementne kritine Valovitka
in podobne: H=50, 80, 110 ali 150.

Podpora za lesene kritine

SF 63
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na leseni strehi.
Montaža podpore z vijačenjem.
Materiali
FeGc, FeTc, Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za kritine tipa skodla in podobne:
(L) 50, 80, 100, 150, 300, 400.

Podpora za kovinske kritine

SF 64
Uporaba
Ta tip strešne podpore je namenjen montaži na
»zapertlane« kovinske kritine, v katere ne smemo
vrtati. Najpogosteje jih najdemo na kovinskih strehah
cerkvenih stolpov.
Materiali
Inox A2

setnikar
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SF 65 Podpora za ravne kritine
Uporaba
Namenjena je montaži na ravne PVC strehe Sika,
Sarnafil in podobne. Strešna podpora je izdelana
iz UV-odporne PVC mase. Pritrdi se jih s pomočjo
PVC trakov, ki se jih toplotno prilepi na streho.
Na podnožje se natakne nosilec. Namenjena je
pritrjevanju okroglega vodnika Ø=8 mm.
Materiali
PVC

SF 71 Adapter za strešno podporo za ravne kritine
Uporaba
V primeru montaže na ravne PVC strehe Sika,
Sarnafil ali podobne in uporabe okroglega vodnika
Ø=10 mm. Pri montaži strešne podpore SF 65, se
na nosilec natakne adapter za Ø=10 mm.
Materiali
PVC

SF 67 Podpora z jahačem
Uporaba
V osnovi je namenjena Trimo SNV in TPO1000
trapeznim kovinskim kritinam. Velika naležna
površina jahača omogoča trajno stabilnost in
preprečuje poškodbe kritine zaradi »zibanja« nosilca.
Po celotni naležni površini je nalepljen EPDM tesnilni
trak. Pritrjevanje se izvede z vijakom za spajanje dveh
tankih pločevin.
Materiali
Inox A2

setnikar
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Podpora za korec

SF 05
Uporaba
Napeljevanje strelovoda po strehi kriti s kritino
Korec. Montaža se izvede brez vijačenja
v samo kritino.
Materiali
FeTc, Inox A2, Cu

Strešno podpora

SF 10
Uporaba
Primerna za montažo na kovinske konstrukcije,
fasadne panele Trimo FTV in podobno.
Materiali
FeTc, Inox A2

Univerzalna strelovodna podpora

SF 66

Uporaba
Uporabna kot strešna podpora na vseh vrstah kritin.
Pritrjevanje se izvede z vijakom za spajanje dveh
tankih pločevin. Vodnik se brezvijačno zatakne v
vzmetno ležišče.
Materiali
Inox A2

setnikar
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SF 05 Univerzalna slemenska podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika po slemenu.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Pritrjevanje lovilnih vodov na slemenih vseh vrst
opečnatih kritin.

SF 31 Slemenska podpora za tegulo
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi.
Montaža podpore z vijačenjem v podkonstrukcijo.
Materiali
Cu, Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za strešne kritine tegula in podobne.
H= 50, 80, 100

SF 07 Slemenska podpora
Uporaba
Polaganje strelovodnega vodnika na strehi.
Montaža podpore z vijačenjem, hkrati s kritjem strehe.
Materiali
Inox A2, Inox A4
Tip (L/H) 60/70/125 je primeren za pločevinaste
strešne kritine Gerard, Decra, Hosekra in podobne.
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Slemenska podpora za kovinske kritine

SF 05

Uporaba
Polaganje lovilnega voda po slemenu.
Materiali
Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za določene vrste slemenjakov
na kritinah tipa Decra, Gerard, Hosekra in
podobne.

Slemenska podpora za kovinske kritine

SF 05

Uporaba
Polaganje lovilnega voda po slemenu.
Materiali
Inox A2, Inox A4
Izdeluje se za določene vrste slemenjakov
na kritinah tipa Decra, Gerard, Hosekra in
podobne.

Univerzalna vijačna podpora

SF 08
Uporaba
Pritrjevanje lovilnega voda z vijačenjem neposredno
v kritino.
Materiali
FeGc, FeTc, Cu, Inox A2, Inox A4
Uporablja se na nekaterih vrstah opečnatih
kritin, teguli in pod posebnimi pogoji tudi na
kovinskih kritinah.

setnikar
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SF 04 Ozemljitvena objemka
Uporaba
Razne ozemljitve.
Materiali
FeGc, Inox A2, Cu
Izdelana je v naslednjih merah:
d= 3/8, 1/2, 3/4, 1, 5/4, 6/4, 1 3/4, 2

SF 40 Zbiralka
Uporaba
Izenačevanje potenciala, s priklopom vseh hišnih
ali drugih ozemljilnih vodov v isti točki.
Materiali
Inox A2, Inox/Cu, Cu

SF 68 Razvodnica izenačitve potencialov
Uporaba
Izveda izenačitve potencialov električnih omrežij
po objektu.
Materiali
FeGc

setnikar
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Ravnalec žice

SF 41
Uporaba
Ravnanje vodnika na strehi.
Materiali
FeGc, FeTc ali Inox A2
Na voljo sta dva tipa: za ploščati vodnik
ali za okrogli vodnik.

Odvijalec traku

SF 42
Uporaba
Za odvijanje valjanca – ploščatega vodnika.
Omogoča, da se kolut enakomerno in počasi odvija.
Materiali
FeTc
Izdeluje se za kolute vodnika do 75 kg in
premera 1 m.

Ročni pripomoček

SF 43
Uporaba
Ročno krivljenje ali ravnanje vodnika.
Materiali
FeTc, Inox A2
Namenjena je oblikovanju vodnika pri montaži
strelovoda. Na voljo sta dva tipa:
za ploščati vodnik ali za okrogli vodnik.
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SF 44 Merilna številka
Uporaba
Označevanje merilnih mest.
Materiali
FeGc, FeTc, Cu, Inox A2, Inox A4
Izdelana iz dveh ploščic, z vtisnjeno številko
merilnega mesta za ploščati ali okrogli vodnik.

SF 45 Tipski čepek
Uporaba
Sponka, pripravljena za spojitev kovinskih mas
na izenačitev potenciala
Materiali
Med./Inox A2
Izdeluje se kot priključna sponka za polaganje
v tla (s priklopom na ozemljitev).

SF 50 Odkapnik
Uporaba
Deževnica deloma odteka tudi po odvodu
strelovodnega sistema. Pri prehodu s strehe na
vertikalni odvod lahko z vodnika voda škropi po
fasadi. Da to preprečimo, na vodnik pritrdimo
odkapnik, ki curek vode usmeri stran od fasade.
Materiali
Inox A2, Cu
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8. ORODJA IN OSTALI MATERIALI

31

Števec udarov strele

SF 46
Uporaba
Namenjena je štetju udarov strele in s tem nadzoru
obremenitve strelovodnega sistema.
Materiali
FeTc, Inox A2
Zaporedna priključitev na strelovodno omrežje.
Izvedbe za ploščati ali okrogli vodnik.

Sanick gel

SF 47
Uporaba
Zalivanje perforirane sonde.
Povečevanje prevodnosti tal na kritičnih mestih
temeljnih ozemljil.

Pritrdilec za trak ali vrv

SF 23
Uporaba
Pritrjevanje ozemljitvenih vodnikov na lesene
drogove.
Materiali
FeGc, FeTc
Izdeluje se v različnih izvedbah, glede na velikost
in obliko ozemljitvenega vodnika:
za okrogli vodnik (cca. Ø=12 ali Ø=18),
za ploščati vodnik (cca. d=32 ali d=42).

setnikar

8. ORODJA IN OSTALI MATERIALI

32

SF 48 Trak za povijanje kablov
Uporaba
Spenjanje - povezovanje materiala pri pakiranju.
Materiali
Al
10 mm široki Al trakovi, v kolutih po cca. 3kg.

SF 60 Nastavek za zabijanje
Uporaba
Pri zabijanju sonde SF 21 v tla omogoča lažje
zabijanje. Natakne se na priključni natič sonde.
Materiali
FeTc
Izdeluje se za uporabo na sestavljivih sondah SF 21.

SF 61 Objemka za sondiranje
Uporaba
Za dodatno sidranje lovilcev SF 62. Omogoča
tristransko dodatno sidranje za lovilce na lokacijah,
ki so izpostavljene močnim sunkom vetra. Običajno
se dodatno sidranje izvede še vključno z betonskimi
sidri, jekleno vrvjo in žičnimi sponkami.
Materiali
Inox A2
Standardne mere: notranji Ø=16 ali Ø=22 mm.

9. VODNIKI

setnikar

33

Ploščati vodnik – valjanec

SF 55

Uporaba
25/4 je najpogosteje uporabljeni vodnik
za temeljne ozemljitve.
20/3 je primeren za lovilne vode
strelovodnega sistema.
Materiali
FeTc, Inox A2, Inox A4
Na voljo v velikostih:
20/3, 25/4, 30/3,5,…

Okrogli polni vodnik – žica

SF 56

Uporaba
Lovilni in odvodni vodi strelovodnega sistema.
Materiali
FeTc, Cu, Inox A2, Inox A4
Na voljo v velikostih:
Ø=8, Ø=10, …

Okrogli pleteni vodnik – vrv
Uporaba
Razne ozemljitve.
Materiali
FeTc, Cu, Inox A2
Na voljo v velikostih/presekih:
P=70, 95, 120, …, 240, …

SF 57

setnikar
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