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Dotychczasowe przepisy zaleca-
ły, aby w obiekcie z instalacją 

antenową maszt antenowy znajdu-
jący się na dachu obiektu był przy-
łączony do zwodu. Łącząc antenę 
z urządzeniem wewnątrz obiektu 
budowlanego, należy stosować kon-
centryczny kabel antenowy. Kabel 
antenowy powinien być wprowa-
dzany do obiektu przez wspólne 
wejście wszystkich instalacji, w po-

bliżu głównej szyny wyrównawczej, 
a jego ekran należy połączyć z głów-
ną szyną wyrównawczą. W instala-
cji elektrycznej, w miejscu jej wpro-
wadzania do obiektu, należy zain-
stalować urządzenia ograniczające 
przepięcia typu 1 (wymaganie wy-
nika z norm ochrony odgromowej 
obiektów budowlanych). Przykład 
takiego rozwiązania pokazano na 
rysunku 1.

W przedstawionym sposobie 
ochrony odgromowej instalacji an-
tenowych istnieje jednak możliwość 
wpłynięcia części prądu piorunowe-
go do kabla antenowego. Dlatego nale-
ży zastosować takie rozwiązania, któ-
re pozwolą na wyeliminowanie tego 
zagrożenia. Takie podejście do ochro-
ny anten – minimalizujące zagroże-
nie – przedstawiono w nowej normie 
ochrony odgromowej PN‑EN 62305‑
3. Zgodnie z zaleceniami tej normy, 
maszty antenowe na dachu obiektu 
powinny być chronione przed bez-
pośrednimi wyładowaniami pioru-
nowymi przez ich zainstalowanie 
w chronionej już strefie lub zasto-
sowanie izolowanego zewnętrznego 
systemu ochrony odgromowej (LPS). 
Jeżeli nie jest to możliwe, maszt ante-
nowy powinien być połączony z ukła-
dem zwodów, a wtedy częściowe prą-
dy pioruna zjawią się wewnątrz pod-
dawanego ochronie obiektu. 

W przypadku obiektów budow-
lanych bez instalacji piorunochron-
nych maszt antenowy lub konstruk-
cję nośną anteny należy uziemić. Do 
uziemienia można wykorzystać „na-
turalne” przewody uziemiające, ta-
kie jak:
§ instalacje metalowe zapewniające 

ciągłość połączeń z uziomem oraz 
o odpowiednim przekroju więk-
szym od przekroju wymaganego 
dla przewodów uziemiających), 
§ metalową konstrukcję (szkie-

let) obiektu lub pręty zbrojenia 
obiektu dostępne do podłączenia 

połączeń i zapewniające ciągłość 
drogi dla przepływu prądu pioru-
nowego,
§ elementy zewnętrzne budynku 

– metalowe fasady, jeśli zapew-
niona jest ich ciągłość oraz odpo-
wiedni przekrój i powierzchnia 
styku metalowych elementów. 
Dodatkową ochronę przed uda-

rami piorunowymi oraz przepięcia-
mi atmosferycznymi indukowanymi 
dla urządzeń RTV, do których docho-
dzą kable antenowe, można uzyskać 
umieszczając w kablu antenowym 
ograniczniki przepięć. W ofercie fir-
my DEHN znajduje się ogranicznik 
DEHNgate (DGA) FF TV, będący spe-
cjalnym urządzeniem ochrony prze-
pięciowej do systemów antenowych 
75 W w technice modułowej ze zinte-
growanym wejściem pomiarowym do 
testowania instalacji. Zakres ochro-
ny pokrywa szeroki przedział czę-
stotliwości w instalacjach TV i TV‑
SAT. DEHNgate FF TV zapewnia dużą 
oszczędność miejsca do zabudowy 
aparatów – może być montowany na 
szynie TH 35 mm lub na ścianie przy 
użyciu specjalnego adaptera znajdują-
cego się w zestawie. Uziemienie ogra-
nicznika osiąga się bezpośrednio po-
przez uziemioną szynę montażową 
lub dodatkowy zacisk. Ogranicznik 
występuje w trzech wersjach: 
§ DGA GFF TV – ogranicznik w wer-

sji kombinowanej, składający się 
z iskiernikowego modułu ochro-
ny przed prądami piorunowymi 
i modułu ochrony końcowej,
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Zainstalowane na naszych dachach anteny mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia 
dla znajdujących się wewnątrz budynku urządzeń elektronicznych. Bezpośrednie wyła-
dowanie piorunowe w maszt antenowy może spowodować całkowite zniszczenie sprzę-
tu RTV – do pożaru instalacji włącznie. Uderzenie pobliskie nie powoduje aż tak dra-
stycznych skutków, jednak może uszkodzić podzespoły elektroniczne wewnątrz sprzę-
tu elektronicznego.

DEHNgate DGA GFF TV
ochrona instalacji antenowych

mgr inż. Krzysztof Wincencik – DEHN Polska Sp. z o.o.

Objaśnienia: 1 – maszt metalowy, 2 – zwód poziomy na kalenicy dachu, 3 – połą-
czenie między przewodem odprowadzającym na dachu a metalowym masztem an-
tenowym, 4 – przewód antenowy, 5 – główna szyna wyrównawcza; metalowy 
ekran przewodu antenowego jest połączony z szyną wyrównawczą, 6 – zacisk pro-
bierczy, 7 – telewizor, 8 – równoległe trasy przewodu antenowego i przewodu insta-
lacji elektrycznej, 9 – kabel elektroenergetyczny, 10 – układ uziomowy, 11 – głów-
na tablica rozdzielcza instalacji elektrycznej z zainstalowanymi ogranicznikami prze-
pięć, 12 – uziom fundamentowy budynku, 13 – przewód odprowadzający, a – kąt 
ochronny zgodny z PN-IEC 61024-1
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Rys. 1.   Przykład ochrony odgromowej obiektu z anteną telewizyjną według 
PN-IEC 61024-1-2
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§ DGA GF TV – moduł ochrony 
przed prądami piorunowymi 
(wyrównanie potencjałów insta-
lacji antenowej wchodzącej do 
budynku),
§ DGA FF – moduł ochrony końco-

wej – ochrona urządzeń TV i TV‑
SAT przed przepięciami induko-
wanymi.
Przykłady zastosowania ogranicz-

nika DGA w budynkach z instalacją 
piorunochronną i bez instalacji pio-
runochronnej pokazano na rysun‑
kach 3 ‑ 5.

W przypadku budynków bez insta-
lacji piorunochronnej, gdy przez ele-
menty instalacji uziemienia masztu 
antenowego może przepłynąć część 
prądu piorunowego, elementy wyko-

rzystane do budowy powinny speł-
niać wymogi normy PN‑EN 50164‑1. 
W arkuszu tym podano wymaga-
nia i próby dotyczące metalowych 
elementów połączeniowych, takich 
jak złączki, elementy wyrównawcze 
i mostkujące, elementy kompensacyj-
ne i zaciski probiercze urządzeń pio-
runochronnych (LPS). Zgodnie z zapi-
sami PN‑EN 50164‑1, badaniom pod-
legają również szyny ekwipotencja-
lizacyjne. W katalogu elementów 
ochrony odgromowej (EB 2009) fir-
my DEHN można znaleźć wiele wy-
robów spełniających wymogi wymie-
nionej normy. Każdy z tych elemen-
tów (zaciski, uziomy, szyny wyrów-
nawcze) oznaczony został w katalo-
gu logo „geprüft/tested”. 

Wymóg stosowania odpowied-
nio przebadanych komponentów 
znalazł się również w zapisach nor-
my o ochronie odgromowej obiek-
tów budowlanych PN‑EN 62305‑3. 
W poszczególnych punktach doty-
czących konstrukcji urządzenia pio-
runochronnego wyraźnie zaznaczo-
no, że elementy LPS powinny wy‑
trzymywać bez uszkodzenia skutki 
prądu pioruna i przypadkowe naprę-
żenia. Jednocześnie zapisano, że moż-
na to osiągnąć poprzez dobór elemen-
tów, które przeszły pomyślnie bada-
nia zgodnie z wieloczęściową normą 
EN 50164.

Zapewnienie skutecznej ochrony 
instalacji antenowych, zgodnie z zale-
ceniami wprowadzanej obecnie nor-
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Rys. 2.   Ochrona odgromowa instalacji antenowych z wykorzystaniem zwodów izolowanych
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Rys. 3.   Przykłady zastosowania ogranicznika DGA w budynkach z instalacją pioru-
nochronną
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Rys. 4.   Przykłady zastosowania ogranicznika DGA w budynkach bez instalacji pio-
runochronnej

my ochrony odgromowej, jest możli-
we przy wykonaniu ochrony całego 
masztu antenowego. Rozwiązanie to 
zapobiega wpłynięciu prądu pioruno-
wego do obiektu oraz eliminuje zagro-
żenia, jakie stwarza prąd piorunowy 
dla urządzenia odbiorczego i innych 
urządzeń zgromadzonych wewnątrz 
budynku. W każdym przypadku za-
pewnienie w pełni skutecznej ochro-
ny urządzeń elektronicznych wymaga 
zastosowania ograniczników przepięć 
w kablu antenowym lub w kablu ante-
nowym i w instalacji elektrycznej za-
silającej urządzenia TV/TV‑SAT.

Dodatkowe informacje na temat 
ochrony odgromowej i przepięcio-
wej systemów antenowych oraz kar-
ty katalogowe omawianych ogra-

Fot. 1.   Ogranicznik przepięć DGA TV
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niczników można znaleźć na stronie 
www.dehn.pl
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Rys. 6.   Oznaczenie wyrobów firmy 
DEHN spełniających wymogi 
normy PN-EN 50164
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Rys. 5.   Przykłady zastosowania ogranicznika DGA w budynkach bez instalacji pio-
runochronnej

Przedstawiony na rysunkach 3 ‑ 5 przewód wyrównawczy o przekroju SCu≥ 
4 mm2 jest wystarczający ze względu na brak przepływu prądów następczych, 
które występują w instalacjach elektrycznych. Przewód ten musi spełniać wa-
runek SCu≥10 mm2. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w artyku-
le Juliana Wiatra opublikowanym w numerze 4/2007 „elektro.info” oraz w do-
datku 5. „Poradnika projektanta elektryka” DW MEDIUM 2008 r.).

od redakcji
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