
 

 7 

  

 
Ghid de instalare pentru IPT cu paratrăsnet IONIFLASH MACH® 
Paratrăsnetele cu dispozitiv de amorsare (P.D.A.) de tip IONIFLASH MACH® sunt fabricate de 
France Paratonnerres - Franţa. 

Instalaţia de protecţie împotriva trăsnetului (IPT) realizat cu acest tip de paratrăsnet se realizează 
în conformitate cu normativul I7-2011, care în capitolul 6.3 se ocupă în special cu aceste tipuri de 
instalaţii. 

Sistemul de protecţie împotriva trăsnetului cu P.D.A. este compus din unul sau mai multe: 

• dispozitive de captare (paratrăsnete de tip IONIFLASH MACH®) 

• conductoare de coborâre 

• prize de pământ  

1. Dispozitivele de captare 
Dispozitivele de captare sunt paratrăsnete cu dispozitiv de amorsare IONIFLASH MACH® din inox 
(cod comandă 90315 – MACH 15, 90325 – MACH 25, 90130 – MACH 30, 90145 – MACH 45, 
90160 – MACH 60). 

Vârful paratrăsnetului IONIFLASH MACH®  trebuie să fie cu cel puţin 2 m (se recomandă cu minim 
3 m) deasupra zonei pe care o protejează (inclusiv obiectele instalate pe acoperiş: antene, coşuri 
de fum, etc.).  

Înălţimea de 2 m este cea minim necesară şi asigură numai raza de protecţie minimă a 
paratrăsnetului. În funcţie de înălţimea relativă a paratrăsnetului faţă de obiectele de pe acoperiş 
(h1, h2,…,hn), acesta va avea diferite raze de protecţie (r1, r2,…,rn). Rezultă că trebuie verificată 
protecţia, calculând razele de protecţie individuale pentru fiecare obiect. De cele mai multe ori 
înălţimea minimă de 2 m nu este suficientă pentru a proteja aceste obiecte, chiar mai mult, se 
poate întâmpla să fie nevoie de 2 sau mai multe paratrăsnete.    

Adăugând la capul paratrăsnetului o tijă inox de 2 m (cod 11043) obţinem un paratrăsnet cu 
lungimea de 2,20 m. În anumite situaţii, pentru a obţine diverse lungimi totale, putem utiliza şi tija 
inox de 1 m (cod 11042). 

Paratrăsnetul cu lungimea de 2,20 m poate să fie susţinut de : 

• suport înşurubabil bicromatat: 
o scurt (cod 90079) 
o lung  (cod 90080)  

• catarg de inox îmbucabil etanş din 1, 2 sau 3 elemente: 
o primul element  Hutil = 1,70 m, Φext = 33,7 mm (cod 11037) 
o al doilea element  Hutil = 1,70 m, Φext = 42,4 mm (cod 11039) 
o al treilea element  Hutil = 1,70 m, Φext = 48,3 mm (cod 11041) 

Pentru a obţine eficienţa maximă, catargul sau suportul paratrăsnetului se fixează de regulă 
de elementele arhitecturale cele mai înalte ale construcţiei, de pe acoperiş : 

• construcţii situate pe terasă (casa liftului, casa scărilor, etc.) 

• coamă de zid 

• coamă de acoperiş 

• coşuri metalice sau zidite 

Suportul înşurubabil se foloseşte în cazul instalării paratrăsnetului pe coama acoperişului şi se 
înşurubează direct în şarpanta de lemn sau din beton masiv a acoperişului. Pentru izolare 
etanşă suportul înşurubabil străpunge acoperişul printr-o ţiglă de etanşare (cod 12114), respectiv 
con de etanşare (cod 80087). 



 

 8 

  

Catargul paratrăsnetului se fixează cu : 

• ansamblu de 2 sau 3 picioare de fixare (cod 12001, 12002, 12012, 12013, 12022, 12023, 
12006, 12007) de zid (perete) vertical, de coamă de zid sau de şarpantă.  

• ansamblu de 2 sau 3 picioare de fixare la distanţă (cod 12014, 12015, 12020, 12021) 
sau ansamblu de 2 picioare de fixare laterală cilindrică (cod 12016) de suport tubular 
Se folosesc două picioare dacă lungimea suportului susţinut este sub 4 m, peste 
această lungime se folosesc trei picioare de susţinere; distanţa dintre două picioare 
învecinate este de minim 40 cm. 

• trepied de oţel galvanizat (cod 12017) fixat cu 3 buloane, respectiv şuruburi de acoperiş pentru 
acoperiş tip terasă 

Paratrăsnetul IONIFLASH MACH® (catargul său de susţinere) se poate instala pe un stâlp de 
beton sau metalic, atunci când va proteja suprafeţe deschise (terenuri de sport, campinguri, 
piscine, etc.). Atunci când stâlpii sunt ancoraţi cu odgoane, acestea se leagă în punctele de 
ancorare de jos la conductoarele de coborâre. 

Protecţia asigurată de un paratrăsnet PDA instalat pe clădirea protejată este substanţial mai 
eficientă decât protecţia unui paratrăsnet PDA instalat pe un stâlp lângă clădirea protejată. 
Această soluţie poate fi acceptată eventual pentru clădiri cu înălţimi mici, dar numai in cazul în 
care construcţia acoperişului (fără pod) nu permite instalarea paratrăsnetului. 

Atunci când IPT conţine mai multe paratrăsnete IONIFLASH MACH®  pentru aceeaşi construcţie, 
acestea se leagă între ele printr-un conductor, cu secţiune corespunzătoare (a se vedea tabelul 
6.20 din I7-2011), cu excepţia situaţiilor în care acesta trebuie să ocolească obstacole (cornişe, 
aticuri), denivelări pozitive şi negative mai mari de 1,5 m.  

2. Conductoare de coborâre 
Fiecare paratrăsnet IONIFLASH MACH® este legat la pământ prin cel puţin două coborâri, dintre 
care una poate să fie naturală. Coborârile se instalează de preferinţă pe partea exterioară a 
structurii protejate. 

Sunt necesare cel puţin patru coborâri în următoarele cazuri :  

• dacă proiecţia pe orizontală a conductoarelor de coborâre este mai mare decât proiecţia pe 
verticală (a se vedea figura 1.) 

• dacă înălţimea construcţiei este mai mare de 28 m. 

 
Figura 1. 
 
 
 
 
A : proiecţia pe verticală a coborârii 
B : proiecţia pe orizontală a coborârii 

 

Conform normei franceze NF C 17-102, dacă clădirea este protejată cu mai multe paratrăsnete, 
numărul conductoarelor de coborâre se recomandă să fie cel puţin egal cu numărul PDA-urilor 
montate pe aceeaşi clădire. Calculul distanţei de separare (tratat la capitolul „Măsuri de 
echipotenţializare”) va ajuta la determinarea numărului de coborâri necesare.  

În cazul IPT izolate, este necesară cel puţin o coborâre de la fiecare PDA. 

 
A <B şi A > 28m 

4 coborâri 
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În cazul IPT montate pe stâlp, piloane, coşuri şi alte structuri metalice : 

• dacă structura metalică satisface condiţia unei coborâri naturale, se consideră drept una dintre 
coborâri. În caz contrar sunt necesare 2 coborâri, exceptând cazul în care secţiunea 
conductorului este de 100 mm2. 

• dacă structura este izolată, aceasta se poate utiliza ca şi conductor unic de coborâre . 

Notă : Dacă se utilizează şi coborâri naturale, PDA-ul se leagă la partea superioară direct la 
structura metalică, iar aceasta se leagă la partea inferioară la priza de pământ.  

Conductoarele de coborâre trebuie să aibă dimensiunile minime din tabelul 6.20 din I7-2011 (cod 
13001, 13002, 13003, 13004). 

Se recomandă platbanda de cupru stanat de 30x2 mm (conductivitate, flexibilitate, rezistenţă la 
coroziune). Platbanda de aluminiu de 30x3 mm se utilizează pe suprafeţe de aluminiu. Platbanda 
din inox de 30x2 mm se utilizează în situaţia unei atmosfere corozive (zone industriale, marine, 
etc.). 

Este interzisă utilizarea cablurilor coaxiale izolate drept conductoare de coborâre. 

Conductoarele de coborâre se execută, de preferinţă dintr-o singură bucată, fără îmbinări. În cazul 
în care este necesar să se efectueze îmbinări pe traseul conductoarelor de coborâre, numărul lor 
trebuie redus la minim, iar îmbinările se realizează prin lipire, sudare, sertizare sau cu racord 
(plat/plat, plat/rotund, rotund/rotund) de cupru stanat sau de cupru (cod 15101, 15103, 15105, 
15106). Piesele de racordare realizează contactul conductoarelor prin strângerea lor, nu se 
recomandă micşorarea secţiunii lor cu găuri. 

Conductoarele de coborâre se instalează în exteriorul clădirii : 

• direct pe pereţii din materiale incombustibile ; 

• la o distanţă de cel puţin 0,1 m faţă de pereţii din materiale combustibile ; dacă nu se poate 
respecta distanţa, secţiunea conductorului de coborâre trebuie să fie de minim 100 mm2. 

Numai când instalarea în exteriorul clădirii nu este posibilă se poate realiza o cale de coborâre 
interioară într-o ghenă tehnică sau într-un canal izolant şi neincendiabil având secţiunea interioară 
de minim 2000 mm2. 

La construcţiile învelite la exterior cu elemente de finisaj din plăci metalice sau cu pereţi cortină din 
piatră sau sticlă sau cu elemente fixe de finisaj, conductoarele de coborâre pot fi fixate în spatele 
elementului de finisaj, pe faţada de beton sau pe structura portantă. În acest caz elementele 
conductoare ale finisajului şi ale structurii trebuie legate între ele printr-o legătură echipotenţială, 
atât la partea inferioară, cât şi la partea superioară ale construcţiei. 

Traseul conductoarelor de coborâre trebuie să respecte principiile : 

• să aibă traseul cel mai direct până la priza de pământ 

Figura 2. 
 
Se respectă condiţia : d > L/20 
 

 

 

• să aibă traseul cât se poate drept, fără bucle şi schimbări de 
direcţii. Dacă buclele nu pot fi evitate, ele se execută astfel 
încât distanţa « d » între două puncte de apropiere a unui 
conductor şi lungimea « L » a buclei între aceste două 
puncte să îndeplinească condiţia d> L/20  (a se vedea fig.2) 
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Figura 3. 

• să se evite urcarea conductorului de coborâre, cu excepţia 
acroteriilor sub 40 cm pentru care panta de urcare este sub 45°. (a 
se vedea fig.3) 

 

 

• să se evite proximităţile faţă de conductoarele electrice ; dacă ele 
nu pot fi evitate, cablul va fi blindat cu tablă metalică pe câte o porţiune de 1 m în ambele părţi 
Fixarea conductorului de coborâre se realizează folosind trei dispozitive de fixare pe metru : 

• pe catarge ale coborârii, iar blindajul metalic se leagă la conductorul de coborâre. 

• trebuie să treacă la cel puţin 0,5m de ferestre, respectiv 1 m de uşi. 

•  sau tuburi metalice : 
o bandă pentru brăţări 20x0,7 mm (cod 12111) şi clemă de fixare pentru bandă brăţări 

(cod 12112) 
o colier cu şurub 

• pe acoperiş metalic sau perete cu acoperire metalică: 
o bridă de cupru stanat de nituit (cod 14009) cu 2 nituri etanşe (cod 14012) 
o clip inox (cod 14015) cu nit etanş (cod 14012) 
o ataş de material plastic (cod 14021, 14031, 14033) cu mastic siliconic pentru 

etanşare 

• pe coamă de acoperiş cu ţiglă sau ardezie : 
o agăţător reglabil de inox pentru coamă (cod 14042) ; se utilizează împreună cu 

fixările de tip ataş (cod 14021, 14031, 14033) 

• pe acoperiş cu ţiglă sau ardezie : 
o agrafă de cupru stanat (cod 14006, 14007 
o picior de fixare de cupru pentru ţigle (cod 14034) ; se foloseşte împreună cu fixările 

de tip ataş (cod 14021, 14031, 14033) 

• pe hidroizolaţie de tip paxalu : 
o bridă « ruberalu » (cod 14010) 

• pe hidroizolaţie tip multistrat: 
o plot plastic/ciment pentru acoperiş cu hidroizolaţie (cod 14043) 

• pe pereţi, ziduri (din beton, ţigle sau piatră) : 
o crampon de oţel galvanizat pentru zidărie şi diblu de plumb (cod 14001, 14003, 

14004) 
o crampon de inox pentru zidărie (în atmosferă corosivă) (cod 14005) 
o ataş de material plastic (cod 14021, 14033) 
o ataş clip de inox (cod 14031) 

La 2 metri înălţime deasupra solului, conductorul de coborâre este întrerupt, legătura electrică la 
priza de pământ fiind realizată cu o piesă de separaţie de alamă (cod 16001). Cu ajutorul piesei de 
separaţie se poate separa conductorul de coborâre de priza de legare la pământ cu ocazia 
efectuării măsurătorilor rezistenţei prizei. 

Deasupra piesei de separaţie se montează la solicitare şi un contor de impulsuri de trăsnet (cod 
30001, respectiv 30002). Pentru montarea contorului conductorul de coborâre nu trebuie să fie 
întrerupt. 

Pentru protejarea conductorului de coborâre, pe porţiunea de 2 m de sub piesa de separaţie, se 
montează o teacă de protecţie cu lungimea de 2m din inox (cod 16003), care este fixată de perete 
cu ajutorul a trei coliere de inox. 
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Prize de pământ 
Fiecare coborâre de la PDA IONIFLASH MACH® trebuie să fie legată la o priză de pământ proprie. 
Componentele prizelor de pământ vor fi în conformitate cu tabelul 6.20 din I7-2011. 

Drept electrod orizontal se recomandă platbanda de cupru stanat de 30x2 mm (cod 13001), iar în 
soluri agresive platbanda de inox de 30x2 mm.  

Platbanda de oţel zincat se va folosi de preferinţă pentru prizele instalaţiilor provizorii. 

 
Prizele de pământ pot să fie de tipul : 

Figura 4. 

• « labă de gâscă » (electrozi radiali orizontali), care 
este formată din trei conductoare radiale orizontale, 
de lungimea de 7-8 metri, îngropate la cel puţin 0,5 
metri adâncime. Cele trei conductoare se leagă 
împreună la un capăt cu un racord de cupru pentru 
priză « labă de gâscă » (cod 16005).  

Figura 5. 
Rezistenţa prizei de tipul « labă de gâscă » se poate 
reduce la nevoie prin legarea unui ţăruş de inox (cod 
16105, 16106) la capătul fiecărui conductor cu ajutorul 
colierului de racordare ţăruş (cod 16124). La nevoie pe 
fiecare conductor se pot lega mai mulţi ţăruşi. 
 

 
Figura 6. 

• «  triunghi » (electrozi în buclă), care este formată din trei 
ţăruşi de 2m (cod 16106) dispuşi în formă de triunghi. 
Dacă locul disponibil este limitat pot fi dispuşi şi liniar. 
Ţăruşii sunt legaţi între ei cu conductor, distanţa dintre ei 
fiind mai mare sau egală cu lungimea ţăruşilor (2 m). 

 

Fiecare priză de pământ este legată în mod deconectabil cu racord plat/plat (cod 15101) într-o 
cutie de vizită (cod 16004), la sistemul general  al prizelor de pământ (centura de pământare). 
Rezistenţa de dispersie a prizei de pământ comune trebuie să fie sub 1Ω. 

Distanţa minimă faţă de toate conductele metalice din pământ sau conductele electrice subterane, 
nelegate la bara de echipotenţializare principală a structurii, este de 5 m. 

 
Măsuri de echipotenţializare : 
Între conductorul parcurs de curentul de trăsnet şi obiectele metalice din apropiere legate la 
pământ apare o diferenţă de potenţial (la capătul buclelor deschise), care poate duce la formarea 
unor scântei periculoase, care la rândul lor pot cauza incendii. 

Distanţa minimă dintre conductorul de coborâre şi obiectele metalice învecinate (legate la pământ), 
peste care nu există pericolul formării scânteilor, se numeşte distanţă de separare (anexa 6.8 din 
normativul I7-2011) şi se calculează cu relaţia : 
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l
k
kks

m

c
i=  [m]             Valorile lui ki, kc şi km  sunt date în tabelul următor : 

în care :   

ki – factor dependent de clasa aleasă pentru 
sistemul de protecţie; 

kc – factor ce depinde de curentul electric de 
trăsnet prin conductoarele de coborâre; 

km – factor dependent de materialul izolant 
dintre cele două extremităţi ale buclei ; 

l – lungimea, în metri, de-a lungul dispozitivului 
de captare sau a conductorului de coborâre, 
de la punctul din care este considerată 
distanţa de separare, până la cel mai apropiat 
punct al legăturii de echipotenţializare.  

 

Deoarece este dificilă realizarea izolării în jurul instalaţiilor de protecţie împotriva trăsnetului, în 
majoritatea cazurilor formarea descărcărilor se împiedică cu legături de echipotenţializare. 

Legăturile de echipotenţializare se execută în punctele care prezintă cea mai mare proximitate 
dintre IPT şi obiecte metalice legate la pământ, folosind conductor (cu caracteristici identice cu 
cele ale conductoarelor de coborâre), eclator sau descărcător. 

Se execută legături de echipotenţializare pentru : 

• obiectele metalice exterioare : 
o când distanţa care le separă de conductorul de coborâre este mai mică decât 

distanţa de separare « s » 

FACTORUL 

kc = 1 pentru o coborâre 

kc = 0,75 

kc = 0,60 

pentru două coborâri 

pentru trei coborâri 

kc = 0,41 pentru patru sau mai multe coborâri 

ki = 0,08 pentru clasa I  

ki = 0,06 pentru clasa II  

ki = 0,05 pentru clasele III şi IV  

km = 1 pentru aer 

km = 0,5 pentru beton, cărămizi 
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o pentru conducte de gaz care se află mai aproape de 3 m. 
o pentru antene sau console pentru reţele electrice, prin intermediul unui dispozitiv de 

protecţie împotriva supratensiunilor sau descărcător. 

• obiectele metalice zidite, când ele au fost prevăzute cu borne de conexiune 

• obiectele metalice interioare (şarpanta metalică, conducte de apă, construcţii metalice, 
mantaua cablurilor electrice) se leagă pe calea cea mai scurtă la pământ prin intermediul 
baretelor de echipotenţializare. 

Secţiunea conductoarelor de echipotenţializare pentru obiectele metalice interioare va fi de 
minim 16 mm2 pentru cupru şi 50 mm2  pentru oţel. 

Cablurile electrice sau de telefonie, care nu au manta, vor fi legate la sistemul de protecţie prin 
intermediul descărcătoarelor. 

• prizele de pământ : Prizele de pământ se leagă între ele cu ajutorul clemelor de legătură (cod 
15101) şi cutiilor de vizită (cod 16004).  

 
Măsuri de protecţie împotriva vătămării fiinţelor vii datorate tensiunilor de atingere şi de pas 

• Măsuri de protecţie împotriva tensiunilor de atingere 
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a riscului apropierii de conductoarele 
de coborâre (probabilitatea apropierii sau durata prezenţei persoanelor în apropierea 
conductoarelor de coborâre este foarte mică; conductoarele de coborâre sunt constituite din 
mai multe coloane sau piloni ai structurii, fiind asigurată continuitatea electrică; prezenţa unui 
strat de material electroizolant la suprafaţa solului: de ex. asfalt cu grosimea de 5 cm, strat de 
pietriş cu grosimea de 15 cm), se adoptă următoarele măsuri : 

- Conductoarele de coborâre se izolează cu materiale rezistente la înaltă tensiune,  

- Blocarea accesului la conductoarele de coborâre sau postarea de panouri de 
avertizare lângă acestea. 

 

• Măsuri de protecţie împotriva tensiunilor de pas 
În cazul în care nu sunt îndeplinite condiţiile de reducere a riscului apropierii de zona 
periculoasă (probabilitatea apropierii sau durata prezenţei persoanei la cel mult 3 m de 
conductoarele de coborâre este foarte mică ; prezenţa unui strat izolant la suprafaţa solului: de 
ex. asfalt cu grosimea de 5 cm, strat de pietriş cu grosimea de 15 cm), se adoptă următoarele 
măsuri : 

- Echipotenţializare cu ajutorul unei reţele de legare la pământ; 

- Blocarea accesului la conductoarele de coborâre sau postarea de panouri de 
avertizare. 

Verificarea IPT cu paratrăsnet PDA IONIFLASH Mach se efectuează în conformitate cu 
indicaţiile capitolului 8.5. din normativul I7-2011. Pe lângă aceste indicaţii general valabile pentru 
toate IPT, se verifică dacă aceste instalaţii sunt in conformitate cu indicaţiile acestui Ghid Tehnic 
care s-a întocmit luând în considerare şi indicaţiile normei franceze NF C 17-102 septembire 2011. 

În conformitate cu indicaţiile fabricantului France Paratonnerres, paratrăsnetul IONIFLASH 
Mach® nu are elemente interioare cu risc de defectare, având astfel o fiabilitate deosebită.  
Prin urmare şi în cazul unei verificări complete al IPT, paratrăsnetul IONIFLASH Mach® se 
verifică numai vizual, controlându-i integritatea cu un binoclu.  
Dacă se constată că integritatea paratrăsnetului este afectată, acesta se va demonta şi se 
va verifica la Echipot S.R.L. cu aparat de testare France Paratonnerres, identic cu cel cu 
care se testează paratrăsnetele în producţie. 
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Montarea paratrăsnetului IONIFLASH MACH® 
fixarea catargului 

cu ansamblu de picioare cu buloane 
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ansamblu de picioare cu bulonare  

filet de înşurubare cap paratrăsnet 

Inel cu şurub pt. blocare catarg 

 Colierul de racordare  
mic (cod 15301) sau mare (cod 15302), 

al conductorului la catargul paratrăsnetului 
(în partea inferioară a catargului) 

peretele de care se 
fixează catargul cu 
picioarele de fixare 

bulon cu diblu de plumb 

m
in

.4
0 

cm
 

Paratrăsnetul IONIFLASH MACH®          
(numai capul) este livrat în cinci variante: 
• IONIFLASH MACH® 15 (cod 90315) 
• IONIFLASH MACH® 25 (cod 90325) 
• IONIFLASH MACH® 30 (cod 90130) 
• IONIFLASH MACH® 45 (cod 90145) 
• IONIFLASH MACH® 60 (cod 90160) 
 
Se comandă separat accesorii de instalare: 
• tija paratrăsnetului: 

o L =2 m (cod 11043)  
sau în situaţii speciale  

o L =1 m (cod 11042) 
• colierul pentru racordarea conductorului 

de coborâre la paratrăsnet / catarg:  
o mic, pentru tijă sau catarg I    

(cod 15301)  
o mare, pentru catarg II sau III  

(cod 15302) 
 

ATENŢIE: 
• Pentru H<4 m se utilizează ansamblu 

de 2 picioare cu bulonare (cod 12012) 
• Pentru H>4 m se utilizează ansamblu 

de 3 picioare cu bulonare (cod 12013)  
 
NOTĂ: H = Hcap+Htijă+Hcat=2,2m+Hcat 
• 3,9 m cu catarg cu 1 element (I) 
• 5,6 m cu catarg cu 2 elemente (I+II) 
• 7,3 m cu catarg cu 3 elemente (I+II+III) 
 
Distanţa minimă dintre două picioare de 
fixare învecinate este de 40 cm. 
 
Picioarele se livrează împreună cu buloane.  
 

şurub de blocare cap 

Elementele de catarg se livrează împreună cu 
inel de blocare cu şurub. 
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