
Мълниеприемници с изпреварващо действие 



 

    OPR -  сертификати

Възходящ лидер, генериран от 
OPR при тестове в WHVRI  
(Wuhan  High Voltage Research 
Institute).

По време на гръмотевична буря интензитетът на 
магнитното поле в атмосферата нараства с  10 to 20 
kV/m. Когато интензитетът на полето достигне 
прагова стойност, при която е възможно да се 
развия мълния, OPR се активира. Той черпи от 
околното електрическо поле енергията необходима 
за генерираране на високоволтови импулси 
създаващи възходящ лидер. Не е необходимо 
външно захранване и не се използват 
радиоактивнивни елементи. 

ABB е доказан производител в областта на 
мълниезащитата, инвестиращ в изследвания с цел 
развитие и подобряване на своите продукти. 

Доказана ефективност 

Пълна автономност 

В основата на уникалната ефективност 
на активните мълниеприемници OPR е 
тяхното изпреварващо действие; още 
преди образуването на възходящ лидер 
по естествен път, OPR генерира лидер, 
чието бързо развитие осигурява 
улавянето на мълнията и надеждното 
отвеждане на нейната енергия. 

Както е доказано в лабораторни 
изследвания, тази особеност осигурява 
съществена допълнителна защита в 
сравнение с конвенционалните 
мълниеприемници. 

Изпреварващото действие 

В сътрудничество с водещи научни институти 
лабораторията на ABB Centrelab продължава да 
развива продуктовата серия OPR. 

Новата OPR (Optimized Pulse Rod) продуктова 
гама с подобрени технически параметри постига 
високо ниво на защита, автономност на работа и 
лесна експлоатация 

Тези предимства отреждат на ABB ролята на 
международен лидер в защитата от директни 
попадения на мълнии 

Мълниеприемник с изпреварващо действие 

OPR продуктова серия 



Високата репутация на OPR се дължи на гарантираното качество на продукцията. Продукцията на АББ 
нееднократно се е доказала при най-тежки условия на експлоатация, превръщайки името на фирмата в 
символ на ненадминато качество. Продуктите на АББ са обект на непрекъснат контрол на всеки етап, като в 
процеса на конструиране, така и по време на производствения цикъл. Всеки активен мълниеприемник 
преминава пълен набор от тестовете в модерно оборудваните лаборатории на фабриката. В процеса на 
експлоатация функционалността на продуктите лесно може да бъде проверена с помощта на тестовия 
комплект за OPR. 

∆t, µS Код за заявка Референция L(m) Тегло, kg 

30 2CTB899800R7000 OPR30 2,015 2,19 

60 2CTB899800R7100 OPR60 2,015 2,36 

OPR радиус на защитената зона 

Ниво на защита I (D = 20 m) II (D =45 m) III (D = 60 m) 
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H, m Радиус на защитената зона - RP (m) 

2 19 32 25 40 28 44 

3 28 48 38 59 42 65 

4 38 64 50 78 57 87 

55 48 79 63 97 71 107 

6 48 79 64 97 72 107 

8 49 79 65 98 73 108 

10 49 79 66 99 75 109 

15 50 80 69 101 78 111 

20 50 80 71 102 81 113 

45 50 80 75 105 89 119 

60 50 80 75 105 90 120 

Rp: радиус на защитената зона в хоризонтална 
равнина, отстояща на разстояние във 
вертикална посока от върха на острието на 
OPR. 

h   : височината на острието на OPR над 
защитаваните повърхности. 

D  : Стандартизирана дистанция, отчитаща зоната 

на евентуално попадение на мълния. 
∆L = 106. ∆T (начално изпреварване) 
Rp = \/h (2D-h) + ∆L (2D + ∆L) (за h ≥ 5m) 
за h < 5m, радиусът на защитената зона се отчита от 

таблицата. 
= изпреварващото деействие се определя при 

ф C

АВВ – гаранция за високо качество  

Нивото на защита се определя според приложение B на 
френския стандартNF C 17-102. 
За OPR 60, limiting the value of ∆T, that used in the radius of 
protection calculation, to 60 µs has been validated by the experi-
ment conducted by the members of Gimelec (Group of Industries for 
Materials for Electrical Equipment and associated Industrial 
Electronics). 

Изчисляване на защитента зона 
Радиусът на защитената зона Rp на 
OPR е посочен съгласно френския 
станадарт NF C 17-102/07.1995. Той 
зависи от началното изпреварване ∆T 
на OPR измерено в лаборатория, за 
нива на защита I, II, III изчислени 
съгласно Ръководството за оценка на 
риска от попадение (Приложение B на 
френския стандарт NF C 17-102) и 
височината h на активния 
мълниеприемник над защитаваната 
повърхност(минимална височина = 2m). 

OPR референции 
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Заземление на мълниезащитната инсталация 
Заземителен 
контур 

Заземление на мълниезащитната инсталация 
Заземителен 
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Мълниеотвод

Мълниеотвод 

Монтажна основа 
Обтяжки 

OPR  

OPR – монтаж на покрива 
на сградата 

OPR 

OPR – монтаж на 
страничната част на 
страдата 

Активен мълниеприемник с изпреварващо действие OPR 

Инсталация и монтаж 




