


СЪДЪРЖАНИЕ

Мълниеприемници с изпреварващо действие AIDITEC - Представяне стр. 3

Мълниеприемници с изпреварващо действие АIDITEC ADVANCE стр. 4

Мълниеприемник с изпреварващо действие АIDITEC ADVANCE 37 µs стр. 5

Мълниеприемник с изпреварващо действие АIDITEC ADVANCE 60 µs стр. 6

Мълниеприемници с изпреварващо действие АIDITEC ADVANCE 37 µs и 60 µs стр. 7

Мълниеприемник с изпреварващо действие АIDITEC ELECTRON 15 µs стр. 8-9

Мълниеприемник с изпреварващо действие АIDITEC SIGMA  25 µs стр. 10

Мълниеприемник с изпреварващо действие АIDITEC SIGMA  45 µs стр. 11

Мълниеприемник с изпреварващо действие АIDITEC SIGMA  60 µs стр. 12

Мълниеприемници АIDITEC SIGMA  25 µs, 45µs, 60 µs стр. 13

Измервателни уреди за контрол и проверки стр. 14

"ДИКОМ" ООД стр. 15-16



Предоставя технология, изградена на база 
проучване, развитие, иновация и 

европейски стандарти

AIDITEC SYSTEMS е испанска компания, специализирана в
производството на мълниеприемници с изпреварващо
действие. Предлага серии АDVANCE, SIGMA и ELECTRON,
които осигуряват изпреварващо време 15 µs, 25 µs, 37 µs, 45
µs и 60 µs.

Мълниеприемниците са тествани с 200 kA и с устойчивост на

енергия на разряд с вълна 10/350 µs, за да бъде доказано

качеството им при агресивни метеорологични условия.

Всички тестове са проведени в технологичния институт по

енергетика (ITE) и Националния орган по акредитация

(ENAC). Стандартизирани са спрямо европейските наредби

NFC 17-102 и NP4426:2013, UNE 21.186:2011, IEC 62305, IEC

62561.
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Мълниеприемници с изпреварващо 

действие АIDITЕC ADVANCE+

Серията мълниеприемници АIDITEC АDVANCE+ е създадена,

за да бъде лидер сред продуктите за мълниезащита!

В мълниеприемниците с изпреварващо действие от серията

ADVANCE+ са внедрени технологични решения AAA, AAA+,

EAC, DSF, AAE – резултат от вътрешнофирмена научна

дейност. Те осигуряват на мълниеприемниците:

 Допълнителни изолационни качества, чрез които се
постига необходимата водоустойчивост, която да
гарантира на системата отличителна надеждност.

 Стабилизираща технология - за поддържане на
изпреварващото време, дори при най-агресивните
метеорологични условия.

 Технология за бърза дейонизация - така че
мълниеприемникът да изпълнява безпроблемно своята
функция, дори при интензивни попадения на мълнии.
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Мълниеприемник с изпреварващо 

действие АIDITЕC ADVANCE+ 37 µs

Aктивният мълниеприемник ADVANCE+ 37 µs е проектиран
така, че да бъде особено подходящо решение за места,
където сигурността е от първостепенно значение като
училища, детски градини, спортни игрища, поликлиники и
др.

Tехнически характеристики:

Тестван с ток от 200 kA.

Изпреварващо време – 37 µs;

Изработен от неръждаема стомана AISI 316L

Работна температура: – 40ºC/+130ºC

Височина – 491 mm;

Диаметър - 80 mm;

Тегло – 3,50 kg;

Резба за монтаж към мачта М16х2

Радиус на мълниезащитна зона на 
ADVANCE+ 37 µs

*Оптимална височина на мачта до 6 м. 
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Мълниеприемник с изпреварващо 

действие АIDITЕC ADVANCE+ 60 µs

Aктивният мълниеприемник ADVANCE+ 60 µs е проектиран
така, че да бъде особено подходящо решение за значителни
по площ места, където сигурността е от първостепенно
значение като летища, гари, болници, театри, заводи,
енергийни централи и т.н.

Tехнически характеристики:

Тестван с ток от 200 kA.

Изпреварващо време – 60 µs;

Изработен от неръждаема стомана AISI 316L

Работна температура: – 40ºC/+130ºC

Височина – 491 mm;

Диаметър - 80 mm;

Тегло – 3,50 kg;

Резба за монтаж към мачта М16х2

Радиус на мълниезащитна зона 
на  ADVANCE+ 60 µs

*Оптимална височина на мачта до 6 м. 
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Мълниеприемници с изпреварващо 

действие АIDITЕC ADVANCE+ 37 и 60 µs

 Активните мълниеприемници ADVANCE+ 37 µs и 60 µs
са сертифицирани, съгласно всички изисквания на
европейското законодателство – Наредби NFC 17-102 и
NP4426:2013, UNE 21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561.

 Притежават производствена гаранция в рамките 
на целия им експлоатационен живот. 

 Работят самостоятелно и без допълнителна 
поддръжка.
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Мълниеприемник с изпреварващо действие АIDITEC 
ELECTRON 15 µs

Активният мълниеприемник ELECTRON 15 ms е проектиран така,
че да предпазва от директно попадение на мълнии еднофамилни

жилищни сгради или пространства със значително малка площ.

Tехнически характеристики:

 Тестван с ток от 200 kA.

 Изпреварващо време – 15 ms;

 Изработен от неръждаема стомана AISI 316L

 Работна температура: – 40ºC/+130ºC

 Височина - 290 mm;

 Диаметър - 65 mm;

 Тегло - 1.80 kg;

 Резба за монтаж към мачта М16х2

Радиус на мълниезащитна зона на 

ELECTRON 15 µs

*Оптимална височина на мачта до 6 м. 
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Мълниеприемник с изпреварващо действие 

АIDITEC ELECTRON 15 MS

 Активният мълниеприемник ЕLECTRON 15 ms e
сертифициран, съгласно всички изисквания на европейското
законодателство – Наредби NFC 17-102 и NP4426:2013, UNE
21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561.

 Притежава производствена гаранция в 
рамките на целия му експлоатационен живот.

 Работи самостоятелно и без допълнителна 
поддръжка.
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Мълниеприемник с изпреварващо действие 

АIDITEC SIGMA S1 25 ms

Активният мълниеприемник AIDITEC SIGMA S1 25 ms е
проектиран така, че да предпазва от директно попадение на
мълнии неголеми и различни по предназначение обекти,
съоръжения и открити пространства като многофамилни
къщи, малки складови помещения, работилници и др.

Tехнически характеристики:

 Тестван с ток от 200 kA 

 Изпреварващо време – 25 ms

 Изработен от неръждаема стомана AISI 316L

 Работна температура: –40ºC/+130ºC

 Височина - 418 mm;

 Диаметър - 65 mm;

 Тегло - 2.20 kg;

 Резба за монтаж към мачта М16х2

Радиус на мълниезащитна зона на

SIGMA S1 25 µs

*Оптимална височина на мачтата до 6 м.
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Мълниеприемник с изпреварващо действие 
АIDITEC SIGMA 45 ms

Активният мълниеприемник AIDITEC SIGMA 45 ms е проектиран
така, че да предпазва от директно попадение на мълнии
средни по големина и различни по предназначение обекти,
съоръжения и открити пространства като многофамилни
жилищни сгради, халета, базари, училища и др.

Tехнически характеристики:

 Tестван с ток от 200 kA

 Изпреварващо време - 45 ms

 Изработен от неръждаема стомана AISI 316L

 Работна температура: –40ºC/+130ºC

 Височина - 418 mm;

 Диаметър - 65 mm;

 Тегло - 2.20 kg;

 Резба за монтаж към мачта М16х2

Радиус на мълниезащитна зона на
SIGMA S2 45 µs

стр.11

31 32



Мълниеприемник с изпреварващо действие 

АIDITEC SIGMA 60 ms

Активният мълниеприемник АIDITEC SIGMA 60 ms e проектиран
така, че да предпазва от директно попадение на мълнии
различни по предназначение и със значителна големина обекти,
съоръжения и открити пространства като производствени
обекти, стадиони, големи търговски обекти и др.

Tехнически характеристики:

 Тестван с ток от 200 kA

 Изпреварващо време - 60 ms.

 Изработен от неръждаема стомана AISI 316L

 Работна температура: – 40ºC/+130ºC

 Височина - 418 mm;

 Диаметър - 65 mm;

 Тегло - 2.20 kg;

 Резба за монтаж към мачта М16х2

Радиус на мълниезащитна
зона на SIGMA S3 60 µs

*Оптимално ниво на мачтата до 6 м. 
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Мълниеприемници с изпреварващо действие АIDITEC 

SIGMA S1 - 25 µs, SIGMA S2 – 45 µs, SIGMA S3 – 60 µs

 Активните мълниеприемници AIDITEC SIGMA са
сертифицирани съгласно всички изисквания на европейското
законодателство - Наредби NFC 17-102 и NP4426:2013, UNE
21.186:2011, IEC 62305, IEC 62561.

 Притежават производствена гаранция в 
рамките на целия им експлоатационен живот.

 Работят самостоятелно и без допълнителна
поддръжка.
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Методи за проверка

• Може да бъде инсталиран на шина с 
размери до 60 х 10 мм и кръгли
проводници до Ø 15 mm

•Работна температура: - 20ºC/65ºC

•Тегло: 285 гр.

•Размери: 82 х 69 х 45 мм

Всяко директно попадение на мълния може да бъде отчетено 
чрез интегриране на брояч като елемент на мълниезащитната
система.

Броячът, произведен от АIDITEC SYSTEMS - ADT COUNTER 
притежава следните характеристики:

AIDITEC SYSTEMS e създала иновативен
метод за измерване на изправността на
мълниеприемниците с изпреварващо
действие AIDITEC АDVANCE, ELECTRON и
SIGMA чрез тестер, който показва
изправността на всеки един от съставните
му компоненти.
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Работата ни винаги е била водена от мисията да

намираме най-добрите решения в областта на

мълниезащитата, съчетаващи доказано качество,

иновативност, прецизност и знания! Поради тази

причина избрахме AIDITEC SYSTEMS като
олицетворение на всичко, което държим да

притежава един производител на технологии за

мълниезащита, за да застанем зад него!

Припознахме се в техния стремеж да предложат

повече от задоволителното и вярваме, че нашите

клиенти го заслужават!
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