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Lợi thế dẫn đầu thị trường 
 

Dòng thiết bị kim thu sét phát tia tiên đạo sớm 
Stormaster (ESE) được công nhận và phê 
duyệt đầy đủ từ LPI với các đặc điểm sau: 

∆ Công ty đầu tiên giới thiệu thiết kế 
khớp nối kim thu sét tối ưu hóa sử 
dụng 4 panel độc lập; 

∆ Kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực với 
hơn 50,000 lượt lắp đặt trong hơn 15 năm 
tại 75 quốc gia trên thế giới;  

∆ Các kim thu sét được thiết kế đáp ứng 
tất cả các khía cạnh của NF C 17-102, 
bao gồm cả tiêu chí thử nghiệm thời 
gian phát tia tiên đạo trước và trình 
tự thử nghiệm chính xác theo tiêu 
chuẩn; 

   
 trình tự thử nghiệm chính xác theo tiêu  
 chuẩn; 

∆ Kiểm tra bổ sung và chưng nhận IEC 
62561-2; 

∆ Tất cả các thử nghiệm được thực 
hiện trong các phòng thí nghiệm 
điện áp cao được ENAC và ILAC 
công nhận;  

∆ Công nghệ được chứng minh dựa 
trên kết quả nghiên cứu quốc tế, mô 
hình hóa và thử nghiệm trong lĩnh 
vực. 

 

 

 
 
 
 

Câu chuyện LPI 

Lightning Protection International Pty 

Ltd (LPI) l là nhà sản xuất và nhà cung 

cấp sở hữu hoàn toàn bởi Úc về các 

giải pháp chống sét trực tiếp, ức chế 

điện áp thoáng qua và giải pháp tiếp 

địa. 

LPI cũng cung cấp lời khuyên chuyên 

môn về chống sét cho khách hàng 

trong nhiều năm tại một số khu vực 

dễ bị sét đánh nhất trên thế giới. 

Nhân viên LPI có nhiều kinh nghiệm về 

quản lí rủi ro, thiết kế hệ thống, đào 

tạo, lắp đặt, chứng nhận và vận hành 

hệ thống chống sét trong nhiều nhóm 

ngành khác nhau. 

LPI duy trì Hệ thống quản lý chất 

lượng của bên thứ 3 theo AS/NZS 

ISO 9001:2015.  

Các sản phẩm và dịch vụ của LPI 

được xuất khẩu từ trụ sở chính và 

cơ sở nghiên cứu (ở Tasmania, 

Australia) và thông qua các văn 

phòng khu vực trên toàn thế giới. 

Công ty đã được công nhận tại Úc 

vì những thành công xuất sắc 

trong xuất khẩu và đã được trao 

một số giải thưởng xuất khẩu 

danh giá. 

Phương pháp tiếp 
cận 4 bước của LPI 
để chống sét 
Mục tiêu chiến lược của công ty chúng tôi 

là có thể cung cấp một giải pháp đóng gói 

hoàn chỉnh. LPI đã xác định 4 bước quan 

trọng khi xem xét cách tiếp cận hoàn chỉnh 

để bảo vệ chống sét. Yêu cầu phương pháp 

tiếp cận 4 bước để bảo vệ chống sét của 

chúng tôi. Cách tiếp cận toàn diện của 

chúng tôi để bảo vệ chống sét bao gồm: 

 

 
 
 
 

Hoạt động trong ngành 
 

 

 
FS 603875 EMS 641121 

 

 

Tạo hệ thống tiếp địa ngoại 
quan  

Bảo vệ đường dây điện lưới  

 

Cách tiếp cận toàn diện của chúng 

tôi để bảo vệ chống sét bao gồm: 
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Mã đặt hàng: 
 

STORMASTER ESE-XX-YY-ZZ 

YY:  

SS: Mẫu thép không gỉ 

ZZ: Trống cho tiêu chuẩn (cho  FRP 
Mast), GI cho adaptor 2 inch BSP GI  

 

Kiểm tra kim: 

TESTER 

LPI’s Stormaster ESE 

Phạm vi kim thu sét LPI Stormaster 

(Early Streamer Emission) cung cấp 

một hệ thống an toàn và hiệu quả để 

bảo vệ cơ sở vật chất của bạn khỏi bị 

sét đánh trực tiếp. Kim thu sét LPI 

Stormaster ESE thu nhận sét tại một 

điểm ưu tiên. 

 

Kim thu sét LPI 
Stormaster ESE 
hoạt động như 
thế nào? 
Kim thu sét Stormaster ESE sử dụng điện 

trường tự nhiên để giải phóng kịp thời 

một tia tiên đạo phát hướng lên. Quá trình 

này cung cấp một phương pháp an toàn và 

hiệu quả để kiểm soát năng lượng sét 

nguy hiểm tại một điểm ưu tiên. 

Khi một cơn bão được tạo thành trên 

cao, trường điện xung quanh xung quanh 

Stormaster ESE bắt đầu tăng điện áp. Khi 

tia sét đi xuống khu vực được bảo vệ, có 

sự truyền điện nhanh chóng tạo cho việc 

kích hoạt tia tiên đọa phát lên từ kim thu 

sét Stormaster ESE. Tia tiên đạo sớm giúp 

bảo vệ khu vực lớn hơn hoặc nâng cao 

được cung cấp bởi Stormaster ESE so với 

một thanh thông thường, phù hợp với NF 

C 17-102 (2011). 

Phạm vi bảo vệ 
Stormaster ESE 

 

 

 

Chứng nhận 
Là một trong những công ty hàng đầu trong 

lĩnh vực chống sét, LPI đã đầu tư mạnh mẽ 

vào lĩnh vực thử nghiệm tại hiện trường và 

phòng thí nghiệm như một phần trong cam 

kết liên tục nghiên cứu và phát triển. 

 

Trong suốt quá trình phát triển sản phẩm của 

Stormaster ESE, các mô hình kiểu proto đã 

được thử nghiệm gắt gao trong điều kiện 

điện áp cao. Sau khi được cải tiến thêm, các 

thiết bị đầu cuối Stormaster đã được kiểm 

tra lần cuối bởi một phòng thí nghiệm kiểm 

tra được công nhận độc lập, nơi đã hoàn 

thành kiểm tra tuân thủ đầy đủ Tiêu chuẩn 

Quốc gia của Pháp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NF C 17-102 (2011). Lần kiển tra cuối của 

Stormaster ESE cho thấy hiệu quả như trong 

tiêu chuẩn này 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tất cả kim Stormaster 

được test bởi phòng 

thí nghiệm ITE HV tại 

Châu Âu, có tiêu 

chuẩn quốc gia 

(ENAC) và quốc tế 

(ILAC/ISO IEC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Với việc giải phóng tia tiên đạo hướng lên từ 

đỉnh sớm hơn so với các điểm cấu trúc cạnh 

tranh khác, thiết bị đầu cuối Stormaster ESE 

trở thành điểm ưu tiên để thu phóng tia sét 

trong khu vực được bảo vệ. 



      

Cọc tiếp địa kẹp với băng 
đồng 

  25 mm x 3 mm 

 

  Hố tiếp 
địa 

KẸP cọc 
 
LPI Băng đồng 
25 x 3 mm, 3 chân dài of 10 m, sâu 
500 mm, sâu tối đa 1000 mm 

  

 
 

. 

 

∆ Cọc tiếp địa 

– 

 

 

 

 
Hố tiếp địa 
polymer   

 
 

 

Bộ đếm sét (LSR2) 

 LPI đã phát triển một LSR được thiết 

kế để dễ dàng gắn vào một cuộn dẫn 

xuống để đếm hiệu quả số lượng tia 

sét mà kim thu sétStormaster ESE thu 

được. LSR Tester có sẵn theo yêu cầu, 

liên hệ LPI để biết thêm chi tiết. 

Lightning Protection Earths 
Khuyến nghị lắp đặt một hệ thống tiếp địa tỏa tròn với các đầu cáp 

cho mỗi tiếp đất chống sét. Cấu hình tiếp địa tỏa tròn cung cấp một 

phương tiện hiệu quả để phân tán an toàn năng lượng sét vào khối 

đất. Tất cả các chân riêng lẻ phải được liên kết với nhau theo cách 

bố trí đất vòng để giảm thiểu các vòng nối đất và sự khác biệt tiềm 

ẩn trong các điều kiện không ổn định. Tuân thủ NF C 17-102 [2011] 

yêu cầu điện trở đất nhỏ hơn 10 Ohms đối với đất sét. 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

HVSC Plus đã được thử 
nghiệm tại một phòng thí 
nghiệm điện áp cao tại 

 

 

NF C 17-102 [2011] yêu cầu lắp đặt hai dây dẫn sét cho mỗi 
ESE đã lắp đặt, với một dây dẫn sét được phép sử dụng các 
thành phần tự nhiên liên tục về điện của kết cấu. 
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Protection Performance Stormaster Installation 
 

 BÁn kính bảo vệ của kim thu sét(Rp) 

theo tiêu chuẩn NF C 17-102 

(September 2011),tính bởi: 

Rp(h) = 2rh − h2 + Δ(2r + Δ) với h ≥ 5 m 

và 

Rp = h x Rp5 / 5 for 2 ≤ h < 5 m 

Với  h = Chiều cao tương đối 

 

 
h1 

h3 h2 

 
Rp3 

 

Đến khu vực cần bảo vệ(m) 

Rp5 = GiÁ trị củaRp từ Eqn. (1)khi  h = 5 m 

r = 20 m bảo vệ cấp I (rất cao)  

30 m cho bảo vệ cấp 2 II (cao) 

45 m cho bảo vệ cấpIII (trung bình)  

60 m cho bảo vệ cấpIV (tiêu chuẩn) 

VÀ Δ = Lợi thế thời gian và độ cao mà mẫu kim được cài đặt: 

Chọn:      Stormaster ESE 15: Δ = 15 µs 

Stormaster ESE 30: Δ = 30 µs 

Stormaster ESE 50: Δ = 50 µs 

Stormaster ESE 60: Δ = 60 µs 

 

BÁN KÍNH BẢO VỆ, Rp (m) 

h = ChiỀu cao của 
Stormaster ESE tới khu 
vực cần bảo vệ(m) 

 
2 

 
4 

 
5 

 
6 

 
10 

 
15 

 
20 

 
45 

 
60 

 
80 

 
100 

Protection Level I            

(Rất cao)            

Stormaster ESE 15 13 25 32 32 34 35 35 35 35 35 35 

Stormaster ESE 30 19 38 48 48 49 50 50 50 50 50 50 

Stormaster ESE 50 27 55 68 69 69 70 70 70 70 70 70 

Stormaster ESE 60 31 63 79 79 79 80 80 80 80 80 80 

Protection Level II            

(Cao)            

Stormaster ESE 15 15 30 37 38 40 42 44 44 44 44 44 

Stormaster ESE 30 22 44 55 55 57 58 59 59 59 59 59 

Stormaster ESE 50 30 61 76 76 77 79 79 79 79 79 79 

Stormaster ESE 60 35 69 86 87 88 89 89 89 89 89 89 

Protection Level III            

(Trung bÌnh)            

Stormaster ESE 15 18 36 45 46 49 52 55 60 60 60 60 

Stormaster ESE 30 25 51 63 64 66 69 71 75 75 75 75 

Stormaster ESE 50 35 69 86 87 88 90 92 95 95 95 95 

Stormaster ESE 60 39 78 97 97 99 101 102 105 105 105 105 

Protection Level IV            

(TiÊu chuẩn)            

Stormaster ESE 15 20 41 51 52 56 60 63 73 75 75 75 

Stormaster ESE 30 29 57 71 72 75 78 81 89 90 90 90 

Stormaster ESE 50 38 76 95 96 98 100 102 109 110 110 110 

Stormaster ESE 60 43 85 107 107 109 111 113 119 120 120 120 

 

Rp2 

 
KIM THU SÉT LPI STORMASTER ESE  

QUAN 
TRỌNG: Kim 
thu sét phải 
cao hơn điểm 
cao nhất của 
tòa nhà ít 
nhất 2m, 
khuyến khích 
cao hơn 5m 

LPI STORMASTER ESE  

 

 

LPI UPPER TERMINATION KIT 
 

 

LPI CỘT NỐI 

 

 

KHỚP NỐI 

 
 

        
ORDERING CODE: GUYKIT-4M 

GUYKIT-7M 
 

  LPI CÁP 
 

 

LPI LOWER MAST ASSEMBLY WITH BASE 
ORDERING CODE: ALUMB-3M 

 

LPI CỐ ĐỊNH 
CÁP

ORDERING CODE: HVSCPLUS-PM 

 
 

ORDERING CODE: LS 2 

LPI hộp tiếp địa 
 

 

 
LPI LOWER TERMINATION KIT 

 

BỘt giảm 
điệntrở đất 

GRIP-10 

SRIM-20 

   

CÁc sản phẩm cần có): 
4 X CBER1214 
4 X RTC253 
1 X EPIT-P 
1 X GRIP-10 
30 X FL6T253C 

 

 

Rp1 

Tuyên bố từ chối trách nhiệm 

 LPI duy trì chính sách phát triển sản phẩm liên 
tục, các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà 
không cần báo trước. 

Chi tiết ứng dụng, hình minh họa và bản vẽ sơ đồ 
làchỉ đại diện và nên được sử dụng làm hướng dẫn 

Cần lưu ý rằng không thể bảo vệ 100% đối với sét đánh 
thẳng, phát hiện sét và thiết bị bảo vệ chống sét lan 
truyền và quá độ do quá trình phóng điện sét là một khí 
quyển tự nhiên. 
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2016  BR-STORM-V10 

Lợi ích của kim 
thu sétStormaster 
ESE  

NF C 17-102 (2011) 
Tiêu chuẩn mới 

  
5. Lệnh cấm trước đây đối với các dây 

dẫn cách điện đồng trục đã được xóa 

bỏ, nhưng bất kỳ việc sử dụng dây dẫn 

cách điện nào cũng phải tuân theo các 

yêu cầu về khoảng cách ly theo tiêu 

chuẩn IEC 62305.

∆ Việc lắp đặt Stormaster ESE điển 

hình bao gồm một kim thu sét 

Stormaster ESE duy nhất với khu 

vực bảo vệ nâng cao và các bộ dẫn 

xuống được kết nối với hệ thống 

tiếp địa chuyên dụng được thiết 

kế để có trở kháng sét thấp. Hệ 

thống Stormaster ESE của ALPI cài 

đặt đơn giản và không yêu cầu đặc 

biệt. bảo trì. 

∆ Hệ thống Stormaster ESE của ALPI 

là một giải pháp chống sét hiệu 

quả về chi phí mà vẫn mang lại sự 

an toàn vượt trội. 

∆ Kim thu sét Stormaster ESE đã 

được      kiểm tra đầy đủ theo NFC 

17-102 (2011) trong phòng thí 

nghiệm điện áp cao, dưới các 

xung dòng điện cao và các buồng 

môi trường 

.

 NF C 17-102 được viết riêng để đảm bảo 

tuân thủ liên quan đến việc thử nghiệm, 

ứng dụng và cài đặt thiết bị đầu cuối ESE. 

Tiêu chuẩn mới, được ban hành vào năm 

2011, được coi là có thể áp dụng cho các 

cấu trúc có độ cao bất kỳ và để bảo vệ các 

khu vực mở. Phiên bản trước của tiêu 

chuẩn, được xuất bản lần đầu vào năm 

1995, đã bị tổ chức tiêu chuẩn Pháp UTE 

hủy bỏ và sự phù hợp với phiên bản đó đã 

châm dứt vào tháng 9 năm 2012. 

NF C 17-102 (2011) bao gồm các yêu cầu 

nghiêm ngặt hơn nhiều so với phiên bản 

1995. Sự khác biệt chính như sau: 

1. Hiện có bốn cấp độ bảo vệ thay vì ba cấp 

độ trước đây. 

2. Có hai cấp phụ nâng cao mới cho cấp bảo 

vệ 1 [cấp I +và I ++).  

3. Bảo vệ các công trình cao hơn 60 mét 

hiện đã được cho phép và có các quy tắc 

đặc biệt liên quan đến các dây dẫn sét.  

20% nhà cao tầng trên cùng cần được bảo 

vệ.  

4. Cần có một số quy tắc đơn giản liên quan 

đến ống dẫn xuống, thường là hai, nhưng 

một trong số chúng có thể là thành phần tự 

nhiên của cấu trúc.

 

 

 

Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp 
tối ưu đã được lắp đặt trên 57 
quốc gia 

 LPI có cam kết liên tục về Nghiên cứu 

và Phát triển. 

Nhân viên LPI và các cộng sự của nó 

đã tham gia vào một số thử nghiệm 

thực địa ở những vùng dễ bị sét đánh 

nhất trên thế giới. Kinh nghiệm này đã 

được mở rộng khắp các quốc gia như 

A6 tralia, Indonesia, Sri Lanka, Hoa Kỳ 

và Hàn Quốc. 

 
 
 
 
 

LIGHTNING PROTECTION 
INTERNATIONAL PTY LTD 
ABN 11 099 190 897 

 

PO Box 379 Kingston, Tasmania, Australia 7051 
49 Patriarch Drive, Huntingfield, Tasmania, Australia 7055 

· Telephone: Australia: 03 6281 2477 
International: +61 3 6281 2480 

· Email: info@lpi.com.au 

· Web: www.lpi.com.au 
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