
GROMOBRANSKA
ZA{TITA

KATALOG
2015

ПОДДРЖАНО ОД



2 ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА ДИРЕКТЕН УДАР НА МОЛЊАГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА

Појава на атмосферско празнење
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С л и к а  1 .  Р а с п р е д е л б а  н а 
е л е к т р и ч н и  п о л н е ж и  в о 
неповолен кумулонимбус облак.

Слика 2. Процес на развој на молњата од облакот кон земјата.

Како резултат на високата концентрација на полнежи во наелектризираниот облак, 
доаѓа до појава на електрично празнење или молња. Таа се јавува во облик на 
блескава испрекршена линија на небото позната како секавица. Секавицата може 
да се развива со една или повеќе гранки од облакот кон земјата и може да биде 
разгранета и до неколку десетици километри.

Развојот на молњата започнува во облик на локално точкасто празнење во некоја 
ќелија од подножјето на наелектризираниот облак. Интензивното точкасто 
празнење создава услови за настанок на тенки канали од плазма познати како 
стримери. Некој од настанатите стримери започнува да се развива во правец кон 
земјата преку својот силно светлечки врв познат како лидер на молњата. 
Напредувањето на лидерот на молњата во правец кон површината на земјата се 
одвива во скокови. Тоа се забележува како испрекршена линија на секавицата на 
небото. Затоа лидерот на молњата се нарекува уште и надолен скоковит лидер.

Со наближувањето на лидерот на молњата кон површината на земјата, расте и 
јачината на електричното поле околу објектите на земјата. Овој пораст на 
електричното поле е особено интензивен кај повисоките и зашилени предмети, кај 
металните предмети и кај објектите со добро заземјување (громобрани, дрвја и 
слично). Интензивниот пораст на електричното поле кај истакнатите предмети на 
земјата предизвикува појава на локални електрични празнења во облик на 
растечки нагорни стримери насочени кон лидерот на молњата, познати како 
трасери. Формираните растечки трасери од различните објекти на земјата се 
натпреваруваат во досегнувањето на надолниот лидер на молњата. Во мигот кога 
еден од трасерите ќе се поврзе со лидерот на молњата, тогаш завршува фазата на 
развој на молњата. Тоа е мигот кога е создадена спроводна патека низ која 
започнува електрично празнење на моќни струјни потоци од облакот кон земјата и 
започнува т.н. главно празнење.

Објектот кој испратил најбрз трасер кон лидерот на молњата е всушност објектот 
кој ќе претрпи удар на молња. Доколку формираната патека на струјата на молњата 
не е контролирана, тогаш електричното празнење може да предизвика значителни 
штети на објектот. Уште повеќе, низ формираната патека на струјата на молњата 
најчесто се случуваат неколку последователни празнења - во најголем број случаи 
тоа се 3 до 5 последователни блесоци - што се забележува како треперливо 
светкање на секавицата на небото. Тоа значи дека при само едно атмосферско 
празнење, удрениот објект всушност претрпува неколку последователни удари на 
молња во многу кус временски период од само неколку милисекунди!

Создавањето грмотевично 
невреме започнува со развој на 
т.н. неповолни кумулонимбус 
облаци. Кај овие облаци во 
долните воздушни маси 
доминираат водени капки, 
додека во горните постудени 
слоеви се формираат кристални 
честички мраз. Заради бурните 
воздушни струења во облакот 
доаѓа до интензивно мешање на 
неговите воздушни маси. Притоа 
доаѓа до триење и судири помеѓу 
честичките во облакот при што се 
ослободуваат електрични 
полнежи. Во 90% од случаите 
ослободените позитивни 
електрични полнежи се 
распоредуваат во горните слоеви 
на облакот, а негативните 
полнежи се распоредуваат во 
долните слоеви на облакот.
Наелектризираноста на облакот 
создава силно квази-статичко 
електрично поле помеѓу облакот 
и земјата. Тоа поле на ниво на 
земјата достигнува од 2-15 kV/m. 
Ваквите поволни услови 
предизвикуваат појава на 
електрично празнење помеѓу 
облакот и земјата во облик на 
џиновска искра, познато како 
МОЛЊА. Молњата секогаш е 
проследена со силен татнежен 
звук кој се нарекува ГРОМ.
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Појава на атмосферско празнење

Видови молњи

Молњата е случајна и непредвидлива појава. Науката која се занимава со проучување на феноменот на молњата се нарекува 
фулминологија. Според современата фулминолошка наука секоја молња се класифицира во одредена категорија. 
Класификацијата се врши според визуелните особености на молњите, според начинот и причините за нивното појавување, 
според физичките карактеристики и слично. Според главните класификации на молњите постојат линиска молња, топчеста 
молња и тивка молња (позната и како тивко празнење или оган на Свети Елмо).
Линиската молња е најприсутна од сите видови молњи во природата. Нејзиното име доаѓа од фактот што секавицата при 
нејзиното протегање на небото исцртува линиска патека со повеќе или помалку разгранета геометрија.

Најкарактеристичен претставник на линиската молња е молњата облак-земја. На неа всушност и најчесто се помислува при 
споменувањето на терминот молња. Таа може да се развива како надолна молња (од облакот кон земјата), или обратно како 
нагорна молња (од земјата кон облаците).
Сепак мнозинството од сите линиски молњи, или приблично три-четвртини од нив, немаат досег до земјата. Имено, најголем 
број од линиските молњи всушност се случуваат во самите облаци како електрично празнење помеѓу две спротивно 
наелектризирани ќелии на облакот (внатреоблачна молња), или помеѓу два соседни облаци како електрично празнење помеѓу 
спротивно наелектризираните делови на двата одделни облаци (меѓуоблачна молња позната и како молња облак-облак).

Слика 3. Надолна молња

Слика 5. Внатреоблачна молња

Слика 4. Нагорна молња

Слика 6. Меѓуоблачна молња (молња облак-облак)
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Неопходност од громобранска заштита

Засега не постои позната метода, 
технологија или уред со научна 
потврда, што се способни да го 
спречат настанувањето на 
атмосферското празнење или да 
спречат атмосферско празнење 
во објекти. Оттука произлегува 
дека и системот за заштита од 
атмосферски празнења, иако е 
проектиран и изведен според 
важечки стандарди, не може да 
гарантира стопроцентна 
апсолутна заштита на објекти, 
луѓе или отворен простор.

Молњата е случајна и непредвидлива појава. Во секој момент од денот се 
случуваат околу 1.800 невремиња проследени со грмотевици или околу 16 
милиони грмотевични бури ја потресуваат Земјата секоја година. Воопштено 
гледано, околу 45 удари на молња се случуваат на Земјата секоја секунда!

Молњата се развива со фантастично голема брзина чија просечна вредност може 
да достигне 30.000-100.000 m/s (околу 10.000-30.000 km/h)!
Развиениот спроводен канал низ кој протекува струјата на молњата од облакот кон 

 Оземјата може да развие температури до 30.000 C - неколкукратно повеќе од 
 Оповршинската температура на сонцето која изнесува 8.000 C.

Струјата на молњата може да достигне вредности до 100.000 ампери, но 
забележани се и случаи на електрични празнења кои имале интензитет и од над 
400.000 ампери! За илустрација, максималната електрична струја опасна по живот 
што смее да ја претрпи човекот изнесува само малку над 0,05 ампери.

Меѓутоа, примената на 
стандардите значително го 
намалува ризикот од оштетувања 
предизвикани од атмосферско 
празнење во заштитуваните 
објекти и го зголемува процентот 
на сигурност дека штетите ќе 
бидат далеку помали или дури и 
избегнати со применувањето на 
заштитата.
Следствено, намената на 
системот за заштита не е да се 
спречи туку да се контролира 
протекот на струјата на 
атмосферското празнење на тој 
начин што ќе се спречат повреди 
на луѓе, животни и оштетувања 
на штитените објекти.

СВЕТСКА МАПА НА ГОДИШЕН БРОЈ ДЕНОВИ СО ГРМОТЕВИЦИ 

ИЗОКЕРАУНИЧКА МАПА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ЕВРОПА

АФРИКА

АЗИЈА

ЕКВАТОР

АВСТРАЛИЈА

СЕВЕРНА
АМЕРИКА

ЈУЖНА
АМЕРИКА

ДЕНОВИ СО ГРМОТЕВИЦИ
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Последици од удар на молња

Проектирањето на громобранската заштита бара проценка и земање предвид на 
поголем број фактори. Тие се дефинирани според неколку македонски стандарди:
МКС Н.Б4.801, МКС Н.Б4.803, МКС Н.Б4.804 и МКС Н.Б4.810. Проценката на тие 
фактори е суштинска при пресметка на ризикот од удар на молња, економичноста 
на изведбата и естетиката на инсталацијата. Затоа изборот на вистинските 
параметри на еден систем за громобранска заштита не е секогаш едноставен.
Сепак, иако не постојат два потполно исти системи за громобранска заштита, во 
суштина секоја инсталација мора да ги содржи петте столбови дефинирани според 
македонскиот стандард МКС Н.Б4.801. Тие се прикажани на горната слика.

Еден од значајните фактори кои се земаат предвид при проектирањето заштита е 
географската локација на објектот кој треба да се штити. Повеќето метеоролошки 
служби во светот имаат изработено изокераунички мапи кои го покажуваат бројот 
на денови во годината во кои можат да се слушнат грмотевици. За Република 
Македонија оваа мапа е дефинирана според македонскиот стандард МКС Н.Б4.803. 
Иако овие мапи можат да бидат водич при проектирањето, сепак тие мораат да се 
користат со претпазливост бидејќи не постои точeн показател за бројот на удари на 
молња кои се случуваат на некое подрачје во секој поединечен ден од годината.

Атмосферските електрични празнења можат да предизвикаат значителни штети на 
објектите, но исто така можат да бидат причина и за повреда или загуба на животи 
на луѓе и животни. Годишно во светот околу пет илјади луѓе загинуваат од удар на 
молња, а настанатите материјални штети надминуваат бројки од неколку десетици 
милијарди американски долари. Затоа инсталирањето громобранска заштита е од 
суштинско значење. Во незаштитен објект или во објект со неисправна заштита 
доволен е само еден директен удар на молња за да се предизвикаат повреди или 
загуби на животи на луѓе или животни, да се предизвикаат пожари но и да биде 
уништена чувствителна опрема и материјални добра во значителна вредност.
Од тие причини, во време на мошне софистицирани згради и опрема, молњата е 
постојана опасност, а инсталирањето громобранска заштита е задолжителна кај 
следните објекти: енергетски постројки и трансформатори, рафинерии и складишта 
за нафта и нафтени деривати, силоси за жито, магацини за храна, фабрики, 
рудници, радиотелевизиски и телекомуникациски станици, деловни и станбени 
згради, болници, училишта и факултети, детски градинки, историски споменици, 
автобуски и железнички станици, аеродроми, воени инсталации, стадиони, 
спортски терени, цркви, џамии, земјоделски фарми, објекти кои содржат 
компјутери и електроника итн. 





Громобранскиот фаќач ВЕДА ТОТАЛ гарантира изведба на безбеден и ефикасен систем за 
заштита на објекти и отворени простори од директен удар на молња. Конструиран и изработен е во 
четири модели со различни радиуси на заштита. Испитан и сертифициран е во меѓународната 
акредитирана лабораторија ICMET Craiova за потполно задоволување на критериумите на 
македонскиот стандард МКС Н.Б4.810:2000 и меѓународно прифатените стандарди за громобранска 
заштита NFC 17-102:2011 (Annex C) и UNE 21.186. Стекнатите сертификати се нострифицирани од 
Факултетот за електротехника и информатички технологии од Скопје.

Уште повеќе, громобранскиот фаќач ВЕДА ТОТАЛ е испитан и сертифициран согласно 
стандардите EN 61000:2009 и EN 55011:2009+A1:2010 за задоволување на критериумите за 
стекнување C  ознака според ЕУ Директивата за електромагнетна компатибилност 2004/108/ЕС 
(Electromagne�c Compa�bility) и ЕУ Директивата за низок напон 2006/95/ЕС (Low Voltage Direc�ve). 

ВЕДА ТОТАЛ е првиот громобрански фаќач кој се здобил со официјален лабораториски 
извештај од Институтот за јавно здравје при Министерството за здравство на Република Македонија 
дека не е радиоактивен, не содржи радиоактивни компоненти и дека е безбеден за јавна употреба.

Карактеристиките на громобранскиот фаќач ВЕДА ТОТАЛ се резултат на континуираниот развој 
од 2004 година до денес, преку постојано истражување и примена на најновите достигнувања и 
иновации во громобранската техника.

Целосно е изработен од не'рѓосувачки челик EN 1.4301 (AISI 304 - INOX 18/10) и најотпорни 
изолациски маси (PA6+MCo2).

Со својата робусност гарантира издржливост од директни удари на молња со импулсни струи 
поголеми и од 400kA и истрајност дури и при најлоши временски услови. Потполно е отпорен на 
хемиски и механички влијанија.

За првпат во еден громобран постои можност да се вгради електронски уред за рано 
стартување кој користи најнова микропроцесорска електроника со технички најнапредна 
технологија за детекција на молњи во непосредната и подалечната околина.

Дополнителните можности за комуникација и брза размена на податоци преку FDDE 
технологија (Fast Dynamic Data Exchange) со соседни и подалечни громобрански фаќачи од овој тип 
овозможува гарантирана заштита на обезбедуваните објекти и отворениот простор околу нив.

Додатните модули со опции за интернет-поврзување со терестријални, хидрометеоролошки и 
сателитски системи за рано предупредување и дојава за наближување на грмотевично невреме, го 
прави громобранскиот фаќач ВЕДА ТОТАЛ единствен комуникативен громобран на светот.

Инсталирањето софтвер со алгоритам за рано стартување овозможува автоматско самостојно 
или здружено интелигентно донесување одлуки за навремено активирање на неопходните склопови 
заради брза реакција при надоаѓање на молњата и создавање услови за пораст на најбрз стример.

Модуларните опции за идентификација, книга на значајни настани, самодијагностика, број на 
примени удари на молња, алармна дојава при наидување грмотевично невреме, можност за 
комуникација со корисникот и интегрираност во светскиот систем за детекција на молњи се 
особености кои се првпат применети кај еден громобрански фаќач.

Досега не е забележан толку значителен напредок и промена на концептот на технологијата на 
громобранска заштита уште од времето кога Бенџамин Франклин ја открил громобранската заштита!

Принцип на делување Револуција во громобранската технологија

VEDA TOTAL
ПРВИОТ „ПАМЕТЕН“ ГРОМОБРАН НА СВЕТОТ

СО ВГРАДЕН УРЕД ЗА РАНО СТАРТУВАЊЕ
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h [m] 2 3 4 10 1565

НИВО  I 13 19 25 32 32 34 35

НИВО  II 18 27 36 45 46 49 52

НИВО  III 20 31 41 51 52 56 60

ВЕДА ТОТАЛ DТ=15mS             РАДИУСИ НА ЗАШТИТА  Rp [m]

h [m] 2 3 4 10 1565

НИВО  I 31 47 63 79 79 79 80

НИВО  II 39 58 78 97 97 99 101

НИВО  III 43 64 85 107 107 109 111

ВЕДА ТОТАЛ DТ=60mS             РАДИУСИ НА ЗАШТИТА  Rp [m]

h [m] 2 3 4 10 1565

НИВО  I 25 38 51 63 63 64 65

НИВО  II 32 48 64 81 81 83 85

НИВО  III 36 54 72 89 90 92 95

ВЕДА ТОТАЛ DТ=45mS             РАДИУСИ НА ЗАШТИТА  Rp [m]

h [m] 2 3 4 10 1565

НИВО  I 19 29 38 48 48 49 50

НИВО  II 25 38 51 63 64 66 69

НИВО  III 28 43 57 71 72 75 78

ВЕДА ТОТАЛ DТ=30mS             РАДИУСИ НА ЗАШТИТА  Rp [m]

Радиуси на заштита

ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА ДИРЕКТЕН УДАР НА МОЛЊАГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА8
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Принцип на делување

Како работи

При нормални атмосферски услови и во почетниот стадиум на развојот на молњата, двете полусферни електроди од 
куќиштето на громобранскиот фаќач ВЕДА ТОТАЛ и средишните плочести електроди се ефективно заземјени преку електронски 
склоп со висока статичка импеданса. Во оваа фаза целокупниот индуциран статички електрицитет на металните површини на 
громобранскиот фаќач ефективно се одведува кон земјата преку овој електронски склоп. Сферниот облик на куќиштето го 
оформува локалното електрично поле така што опстојуваат минимални услови за појава на корона ефектот. Со тоа се спречуваат 
сите потенцијални несакани влијанија на околниот просторен полнеж врз работењето на фаќачот.

При наближување на надолниот лидер на молњата кон земјата, електричниот потенцијал на двете полусферни електроди 
и на двете средишни плочести електроди расте преку капацитивната спрега со лидерот на молњата. Кога овој потенцијал ќе 
почне да се менува со една дефинирана вредност на пораст du/dt, електронскиот склоп во громобранскиот фаќач дозволува 
контролирано создавање мошне интензивни електрични прескоци помеѓу секоја од спротивно наелектризираните електроди на 
куќиштето. Во тој миг секое од 20-те правилно распоредени искришта и јонизациски врвови произведуваат голем број слободни 
носители на електричен полнеж и придонесуваат за пораст на јачината на локалното електрично поле. На тој начин се создадени 
сите неопходни услови за развој и раст на стабилен нагорен трасер. Овие услови гарантираат стабилно напредување на 
нагорниот трасер и сигурно насочување на молњата кон заземјениот врв на громобранскиот фаќач ВЕДА ТОТАЛ.

Rp1

Rp2
Rp3

h₁

h₂

h₃

Револуција во громобранската технологија

Заштитни параметри

Радиусот на заштита (Rp) на громобранскиот фаќач ВЕДА ТОТАЛ 
се пресметува со помош на формулите дефинирани во македонскиот 
стандард МКС Н.Б4.810:2000 и францускиот стандард NF C 17-102:

Rp =    h (2R-h) + DT (2R+DT) ..... за h > 5m

Rp = 0,2 h Rp  ..... за h < 5m(h=5m)

Во двата изрази променливите го имаат следното значење:
- Rp е радиусот на заштита на громобранскиот фаќач;
- h е релативната височина на врвот на громобранскиот фаќач во 

однос на хоризонталната рамнина на објектот кој се штити;
- R е ударно растојание чија вредност зависи од нивото на заштита. 

Тоа е дефинирано според стандардите МКС Н.Б4.810 и NFC 17-102 и 
може да ги има следните вредности:

- R=20m ..... за I ниво на заштита (високо ниво на заштита);
- R=30m ..... за II ниво на заштита (средно ниво на заштита);
- R=45m ..... за III ниво на заштита (стандардно ниво на заштита);
- R=60m ..... за IV ниво на заштита (стандардно ниво на заштита).

Дополнителни карактеристики

Громобранскиот фаќач ВЕДА ТОТАЛ се карактеризира и со следното:
- средишната прифатна шипка е гарантирано целосна и галвански 

континуирана, без никакви прекини од врвот до навојниот приклучок 
за одводен спроводник на дното;

- громобранскиот фаќач ги задржува сите декларирани 
карактеристики после секое празнење од удар на молња;

- има гарантирана оперативност под сите временски влијанија и во 
секакви атмосферски услови;

- не користи дополнителен извор на електрично напојување;
- во нормален работен режим не предизвикува никакви 

високофрекфентни радиопречки, освен во траење од неколку 
микросекунди за време на прифаќање на ударот на молњата;

- не ја привлекува молњата туку само ја прифаќа и ја спроведува 
разорната струја на молњата кон заземјувачот;

- не е радиоактивен и во ниеден свој составен дел не содржи 
никакви радиоактивни компоненти.

М3/4“
(26,5mm)

5
0

0
m

m



Дополнителна опрема

Едноставна инсталација
Домет до 100m

Активирање со далечински управувач
Тест процедура со само еден клик

Дневно и ноќно тестирање

Далечински Соларен Тестер
за громобрани Веда Тотал

ДСТ-10

Бројач на удари на молња
БУМ-10

Бележи број на удари на молња во инсталацијата
Се монтира на одводниот спроводник
Аналоген бројач
Чувствителен на струи над 1kA
Исправноста може да му се тестира на лице место

Мерење специфична отпорност на тлото (ρ)
Мерење на заземјувањето

Мерење на True RMS струја
Брзо мерење со струјни клешти

1000 мемориски места 

Тестер на заземјување
Metrel Mi 2124

ГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА ДИРЕКТЕН УДАР НА МОЛЊАГРОМОБРАНСКА ЗАШТИТА10



Разно

ИЗВЕДУВАЧ НА РАБОТИТЕ

www.daris.mk       daris@daris.mk
075 / 530 - 592

Носач на лента/јаже

За прицврстување лента/јаже
Во повеќе димензии 

Кат. бр.: П6001

Вкрсна спојка

За поврзување ленти
58 x 58 mm 

Кат. бр.: П4001

Опфатница за олук

Носач за лента по кровно било

За поврзување на олук со лента
Поцинкуван челик
Кат. бр.: П5052 

Заземјувачка сонда

За изведба на заземјувачи
Во повеќе должини и пречници
Кат. бр.: П9001 

Информативни плочки

За информациски намени
120 x 80 mm

Ласерски гравиран не’рѓосувачки челик 

За прицврстување на лента по билото
Не е потребно дупчење во ќерамидите 
Кат. бр.: П7001

Повеќенаменска спојка

За поврзување лента и јаже
58 x 58 mm 
Кат. бр.: П4003

Повеќенаменска опфатница

За поврзување цевка со лента/јаже
Во повеќе димензии 

Кат. бр.: П5010

Држач на лента врз покрив

За прицврстување лента/јаже
Поцинкуван челик

Кат. бр.: П6052

Разводна спојка

За поврзување ленти
Се користи како мерен спој 

Кат. бр.: П7001

Опфатница за цевка

За јарбол или заземјувачка сонда
Во повеќе димензии 
Кат. бр.: П5001
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ЗАЗЕМЈУВАЧ

Во случај на грмотевици,
стојте најмалку 3m далеку
од одводниот спроводник!



daris@daris.mk www.daris.mk

ул. „Алексо Демниевски“ бр.7
1060 Скопјe

тел.: 075 / 530 - 592
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