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ESE  to IN-nowacyjność 



Aktywny system odgromowy a rozwiązania tradycyjne 
Różnice pomiędzy tradycyjnym systemem odgromowy jest widoczna gołym okiem. Zamiast oplatania 
budowli siatką z drutu i uziemiania jej opaską wokół budynku stosujemy jedną bądź kilka w zależności od 
powierzchni budynku głowic. Oprócz ochrony budynku jak to ma  miejsce przy tradycyjnej metodzie, 
zyskujemy ochronę określonej powierzchni.   



Aktywny system odgromowy a rozwiązania tradycyjne 

W zależności od rodzaju budynku, jego przeznaczenia są stosowane klasy ochrony. Dla 

konkretnej klasy ochrony dobiera się odpowiednią głowicę/głowice tak aby objąć ochroną obszar, 

który ma być odgromiony.  

Głowice bardzo dobrze zdają egzamin także w ochronie zabytków, obiektów rozległych lub o 

zaawansowanym technologicznie wykorzystywaniem dachu a także obiektów wyposażonych w 

anteny nadawczo – odbiorcze lub posiadających wysokie nasycenie urządzeniami 

elektronicznymi. Głowica nie wymaga zasilania a działa jedynie wtedy gdy nastąpi skok pola 

elektromagnetycznego i zachodzi możliwość wyładowania atmosferycznego w obszarze 

chronionym przez głowicę. Kontrolowane zwalnianie ulotu nie zakłóca pracy urządzeń a sam 

system umożliwia bezproblemowo wszelkie prace konserwacyjne i inwestycyjne w tym także 

odśnieżanie dachów. 



TESTY W ŚRODOWISKU NATURALNYM   

PREVECTRON 3® został w pełni przetestowany w czasie unikalnych doświadczeń. Wiele rozwiązań zostało 
sprawdzonych w czasie testów prowadzonych w środowisku naturalnych na polach badawczych  m.in. w 
JATILUHUR Indonesia.  

 
 



 Cincinnati Reds' Stadium – September 6, 2015 
 
 
 

“Nikt, na stadionie, nie został dotknięty i porażony  

piorunem. Tylko przestraszony przez grzmoty ” 

Efektywność zastosowania aktywnych głowic odgromowych PREVECTRON 3   



Efektywność zastosowania aktywnych głowic odgromowych PREVECTRON 3   

Podczas kręcenia tropikalnej burzy nad szpitalem w Costa Rica w dniu 15 czerwca 2016 roku, inżynier 
uchwycił moment bezpośredniego wyładowania pioruna: Prevectron zareagował perfekcyjnie, bezpiecznie 
chroniąc struktury szpitala, urządzenia i  przebywających w nim ludzi. 
Takie obrazy są bardzo nietypowe. Mimo to po raz drugi w ciągu niespełna roku, udało się pokazać działanie 
głowicy Prevectron ESE na żywo w akcji.  
 

Dr Enrique Baltodano Hospital in 
Liberia (Northern  Costa Rica) 
15 czerwca 2016 
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 1988 

1996 1996 2001 2003 2008 

Ustawa z dn. 12 września 2002 r. o normalizacji 

(Dz. U. Nr 169 z 2002 r. poz.1386) 
 

Artykuł 5: 

 

1. Polska Norma jest normą krajową, przyjętą w drodze konsensu i 

zatwierdzoną przez krajową jednostkę normalizacyjną, powszechnie 

dostępną, oznaczoną – na zasadzie wyłączności – symbolem PN. 

 

2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub 

międzynarodowej. Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. 

 

3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 

 

4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich 

opublikowaniu w języku polskim… 



1986 

 
 

 
 
 1988 

1996 1996 2001 2003 2008 

Stanowisko PKN 
 

 

 

Stanowisko PKN jest tożsame z regułami wykładni prawa, zgodnie z którymi akt prawny 

niższego rzędu (tutaj rozporządzenie) nie może wyłączyć ze stosowania aktu prawnego 

wyższego rzędu (ustawa). Powołane normy z serii PN-EN 62305 dotyczące ochrony 

odgromowej należy więc traktować jako zalecenie, a nie obowiązek.  

Jest to opisane w dokumencie PKN – CE NELEC /GUIDE 3:2006  

(„Wzajemne relacje między przepisami i normami.  

Część   1: Powoływanie się na normy – główne sposoby stosowania.  

Cześć   2: Harmonizacja przepisów i powołań na normy”) 

 

Polskie Normy nie są prawem i nie mogą nakazać, czy zakazać danego zachowania 

pod sankcją przymusu państwowego. Przeciwna interpretacja jest sprzeczna z 

ustawą o normalizacji. 
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 1988 

1996 1996 2001 2003 2008 

Rozporządzenia Ministrów 
 Na posiedzeniu 28 października 2010 roku Rada Normalizacyjna PKN przyjęła 

wniosek, aby kierownictwo PKN zajęło oficjalne stanowisko w kwestii dobrowolności 
stosowania norm, zwłaszcza w odniesieniu do zapisu ust. 4 artykułu 5 ustawy z dnia 
12 września 2002 roku o normalizacji. Do zajęcia stanowiska jest konieczne 
odniesienie się do trzech ustępów tego artykułu: 
1. Tekst 
2. Polska Norma może być wprowadzeniem normy europejskiej lub międzynarodowej. 

Wprowadzenie to może nastąpić w języku oryginału. 
3. Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. 
4. Polskie Normy mogą być powoływane w przepisach prawnych po ich opublikowaniu w 

języku polskim.” 
 
Biorąc pod uwagę zapisy tych trzech ustępów stanowisko Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
jest następujące: 
1. Stosowanie Polskich Norm (PN) jest dobrowolne. 
2. Powołanie się na PN w przepisie prawnym nie zmienia jej dobrowolnego statusu, chyba że 

ustawodawca świadomie chce ten status zmienić, co jest możliwe przez wyraźne wskazanie 
tylko w postanowieniach innej ustawy. 



1986 

 
 

 
 
 1988 

1996 1996 2001 2003 2008 

Rozporządzenia Ministrów 

Stanowisko Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 

Nr WPK-083-45/2007 z dn.24-07-2007r   

 

cyt.: "Z art.5 ust.3 ustawy o normalizacji z dn. j.w. wynika: 

a) Polskie Normy nie są normami obligatoryjnymi 

b) Projektant może posługiwać się innymi normami niż Polskie Normy, np. 

normami niezharmonizowanymi kraju członkowskiego Unii Europejskiej, 

c) Polskie Normy nie mogą być powoływane przez rozporządzenia ministrów do 

obligatoryjnego stosowania, ponieważ rozporządzenia ministrów są aktami 

prawnymi niższymi rangą od ustawy o normalizacji. 

 

Art.5 ust.4 w/w ustawy stanowi natomiast o powoływaniu w przepisach prawnych 

Polskich Norm po ich opublikowaniu w języku polskim". Dotyczy to m.in. 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, który przywołuje w swoich 

rozporządzeniach Polskie Normy. Jednak nie zmienia to statusu dobrowolności 

przywołanych przez Ministra norm. 
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 1988 

1996 1996 2001 2003 2008 

Rozporządzenia Ministrów 

Orzeczenie Rządowego Centrum Legislacji  

nr RCL 160/10.03. z dn. 13 marca 2003r  

 
Art.5 ust.4 w/w ustawy stanowi natomiast o powoływaniu w przepisach prawnych 

Polskich Norm po ich opublikowaniu w języku polskim". Dotyczy to m.in. 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, który przywołuje w swoich rozporządzeniach 

Polskie Normy. Jednak nie zmienia to statusu dobrowolności przywołanych przez 

Ministra norm.  

Zgodnie z tym orzeczeniem cyt.: „ art.5 ust.4 umożliwia ustawodawcy powoływanie się 

na przedmiotowe normy w przepisach prawnych pozostawiając jednocześnie 

zainteresowanym fakultatywność ich stosowania”. 

Interpretowanie ustępu 4 jako delegacji do nakładania obowiązku stosowania PN jest 

całkowicie chybione. Gdyby intencją ustawodawcy było zezwolenie na nakładanie 

obowiązku stosowania PN aktami niższego rzędu niż ustawy, to wprowadziłby 

odpowiednie zastrzeżenie do postanowień ust. 3, tak jak tego dokonał w art. 19 

ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 roku o normalizacji (Dz.U. 1993 nr 55 poz. 251). 
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Zgodność Norm – NFC17102 

Rozwiązania ochrony odgromowej obiektów oraz stref otwartych wykorzystująca 

zwody z wczesną emisją lidera (ESE) została spopularyzowana we Francji. Tam 

też powstała w 1995 r. – opracowana, wydana i zatwierdzona – przez Francuski 

Komitet ds. Elektrotechniki UTE (członka Europejskiego komitetu ds. 

Elektrotechniki CENELEC) norma NF C17-102 zawierająca zasady wiedzy 

technicznej, dotyczącej tej techniki ochrony odgromowej. Jej nowe wydanie z 

2011 r. zawiera kompletną wiedzę potrzebną do produkcji, projektowania i 

stosowania zwodów aktywnych. 

Należy tu wyjaśnić status normy francuskiej, ponieważ w piśmiennictwie narosło 

wokół niej sporo nieporozumień. Wydana po raz pierwszy w 1995 r. NFC17102  

jest normą krajową francuską, spełniającą zasady jawności i powszechnej 

dostępności, dobrowolności, wykorzystywania sprawdzonych osiągnięć nauki i 

techniki, zgodności z zasadami normalizacji europejskiej i międzynarodowej. 
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Zgodność Norm – Cenelec (rektyfikacja) 
 

Oryginał i tłumaczenie stanowiska Cenelec 

(Comité Européen de Normalisation 

Electrotechnique) - Europejskiego Komitetu 

Normalizacyjnego Elektrotechniki  
(W Polsce rolę Komitetu Krajowego pełni Polski Komitet 

Normalizacyjny – PKN jest członkiem CENELEC od 1 

stycznia 2004 r.)  

 

 

dot. rektyfikacji normy NFC 17102 i osiągnięcia jej 

zgodności z normą europejską EN 602305-3  z 

2009r . wg której, wykonywane są instalację 

klasyczne. Zatem na dzień dzisiejszy zgodność taka 

nastąpiła ale i tak wybór normy należy do 

projektanta 

../../../Zasobnik/glowice_N17102 rectificatif_tlumaczenie.pdf
../../../Zasobnik/glowice_N17102 rectificatif_tlumaczenie.pdf
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Zgodność Norm – Stanowisko Cenelec 
 

Oficjalne stanowisko w sprawie norm 

dotyczących zwodów aktywnych, w tym 

NFC17102 – zajął Europejski Komitet ds. 

Elektrotechniki CENELEC. Zostało ono 

opublikowane w formie listu z 17 sierpnia 2011 

r. (sygn. DG/14148/JPV) i zawiera m.in. 

Następujące stwierdzenia: (…) Zgodnie z 

Przepisami Wewnętrznymi CEN-CENELEC, 

nie ma sprzeczności pomiędzy normami 

ESE i serią norm EN 62305, ponieważ: ich 

zakresy się różnią. Systemy ochrony 

odgromowej ESE nie są ujęte w serii EN 

62305. BT (Rada Techniczna) nie zarządziła 

wycofania norm ESE. Krajowe normy ESE są 

obowiązujące i to w zgodzie z przepisami 

wewnętrznymi CEN-CENELEC.  

../../../Zasobnik/stanowisko_CENELEC.pdf
../../../Zasobnik/glowice_N17102 rectificatif_tlumaczenie.pdf
../../../Zasobnik/stanowisko_CENELEC.pdf
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Zgodność Norm – Prawo Budowlane 

 

Art. 12 ust. 1 p. 6 Prawa Budowlanego, który mówi, iż osoby wykonujące 

samodzielne funkcje techniczne w budownictwie są odpowiedzialne za 

wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej 

oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizację, 

bezpieczeństwo i jakość. 

 

Pojęcie zasad wiedzy technicznej jest szersze od Polskich Norm, które są ich 

istotną częścią, ale ich nie wyczerpują. Normę NF C17-102, która dotyczy 

aktywnych systemów odgromowych, również należy traktować jako 

zasady wiedzy technicznej, które są wystarczającą podstawą do projektowania 

zgodnie z prawem, zapewniając spełnienie wymagań zasadniczych. 

 



CERTYFIKATY 

Bureau Veritas Certificate 
Successfully passing the 
NF C 17 102 Annex C test 

sequence 

UL Listed 

USA 
Successfully passing the 
NF C 17 102 Annex C test 

sequence 
database.ul.com 

 

RTN Certificate 

RUSSIA 
pertaining to equipment used 

in dangerous industrial 
environments. 

Current Tests 

BRESIL 
200 kA (10/350µs) withstanding 

capabilities 

QUALIFOUDRE 

FRANCE 
manufacturing methods and 

staff capabilities are compliant 
with the QUALIFOUDRE 

standard. 

CE Marking 

Europe 
EMC compliance 

 
 

http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html?name=OVHC.E478687&ccnshorttitle=Early+Streamer+Emission+Air+Terminals+Certified+to+NF+C+17-102&objid=1085170375&cfgid=1073741824&version=versionless&parent_id=1085016602&sequence=1


DZIĘKUJMY ZA UWAGĘ 

Tadeusz Miczel 
tel.:+606 777 071   t.miczel@lcs.waw.pl  

WWW.LCS.WAW.PL     

mailto:t.miczel@lcs.waw.pl
http://www.lcs.waw.pl/

