
     Contor cu marcaj de timp şi cu comunicație 

FIȘĂ TEHNICĂ 
 

■ DATE TEHNICE 

NF EN 62561-6

Unde (8/20 µs) (10/350 µs) 

- 25°C la + 70°C
temperatură 

conductoare 

 Contorul cu marcaj de timp şi cu comunicaţie I FLASH REPORT® permite 
înregistrarea loviturilor de trăsnet. Aceste date sunt accesibile la distanță pe un smartphone 
prin sistemul de comunicație Bluetooth®  folosind aplicația  “FPT” sau direct pe afişaj. 

 Consumul mic de energie asigură o autonomie de aproximativ 5 ani. 

 Contorul este fixat pe conductoare cu ajutorul a 2 șuruburi accesibile pe partea din față a 
produsului. Acest lucru ușurează montarea produsului pe instalația de protecție la trăsnet
prin fixarea direct pe conductoarele de coborâre situate în exterior (Clasa I), precum și pe 
conductoarele sistemului de pământare situate pe liniile interioare (Clasa II). 

 Este primul contor de impulsuri de trăsnet utilizabil la instalații de protecție la trăsnet 
interioare și exterioare. 

 Această inovație este protejată de un brevet internațional. 

■ FUNCȚII
 
Funcțiile contorulul cu marcaj de timp şi cu comunicaţie I FLASH REPORT® :

 Înregistrarea evenimentelor de trăsnet  (data, ora, 
intensitatea curentului) 

 Înregistrarea istoricului evenimentelor de trăsnet
(timp de 20 ani și 100 de seturi de date) 

 T ransmiterea datelor la distanță către un 
Smartphone via Bluetooth®  

 Atenționare vizuală la depășirea termenului de
verificare a instalației de paratrăsnet 

 Verificarea stării de bună funcționare a contorului 
printr-un regim de autotestare 

 Consultarea evenimentelor prin taste tactile 

 Afișaj inclinat cu un ecran digital iluminat din spate 

 Carcasă etanşă şi rezistentă (IP67) 

 Durata de viață estimată a bateriei 5 ani 

Brevetat, tehnologie 
şi producţie franceză 
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Referință 30004 
 

Conectivitate Bluetooth® 
Corespondența     
cu standarde 

Contor  Până la 100 de lovituri 

         Funcționare Electronic 

Domeniu de detecție 1 kA – 100 kA 

           Dimensiuni 133 x 71 x 50 mm 

Greutate 200 g 

Gradul de protecție IP67 

        Domeniul de 

 Alimentare Baterie de litiu de 3,6 V 

Fixarea În paralel cu orice tip de 

DISTRIBUITOR EXCLUSIV: 

ECHIPOT 
    www.echipot.ro 
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■ INSTALAREA EXTERIOARĂ

 Afară, acest contor se instalează direct pe 
orice de tip de conductor de coborâre
(rotund Ø 8mm şi platbandă 30x2mm). Se 
fixează deasupra piesei de separație, la 
aproximativ 2 m deasupra solului (conform 
NF C 17-102). 

 Având greutate mică, contorul se fixează 
uşor pe conductor cu ajutorul unei plăcuțe 
presate din tablă inox și cu 2 șuruburi 
situate pe partea frontală a contorului. 

■ INSTALAREA INTERIOARĂ

 Contorul se poate instala și în interior, pe 
sistemul conductoarelor de pământare a 
descărcătoarelor de supratensiuni a 
instalației electrice (indiferent  de secțiune). 

 Permite mentenanța preventivă a 
descărcătoarelor de supratensiuni, 
înregistrând intensitatea curenților și 
numărul supraten-siunilor.  Astfel, se poate 
anticipa durata de viață a descărcătoarelor. 

■ LEGISLAȚIE / OBLIGAȚII CONFORM  REGLEMENTĂRILOR 

 Potrivit ordinului DEVP1105626A din 19 iulie 2011, art. 21, referitor la prevenirea riscului în cazul
amplasamentelor industriale din categoria celor cu risc potenţial asupra mediului, loviturile de trăsnet se
înregistrează. 
Dacă este înregistrată o lovitură de trăsnet, trebuie făcută o verificare vizuală. 

 În conformitate cu standardul  EN NFC 17-102, ed. a 2-a, din septembrie  2011: 
articolul 5.3.8 “Contorul de lovituri de trăsnet trebuie să corespundă standarduil NF EN 50164-6 (IEC 62561)”, 
7.2.” Se recomandă instalarea unui contor de lovituri de trăsnet”, 
8.1 și 8.2 ”loviturile de trăsnet pot fi înregistrate cu un contor de lovituri de trăsnet montat pe unul dintre 
conductoarele de coborâre”. 
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ÎN CONFORMITATE CU STANDARDUL NF EN 62561-6  
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Fixarea pe conductorul de coborâre

Placă de fixare 

Coborâre 

Piesa de separație 

Contor cu  marcaj de timp 
şi cu comunicaţie 

Întrerupător 22x58 120A 

Descărcător tetrapolar Tip1 

Terminal pământare 
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