
 
 

 

 

BỘ ĐẾM SÉT MỚI 
FRANCE PARATONNERRES 

 
 Giới thiệu 

Việc lắp đặt bộ đếm sét  trên dây tiếp địa được khuyến nghị 

trong tiêu chuẩn chống sét (NFC 17-102 và EN 62305) để 

kích hoạt kiểm soát và xác minh hoạt động tốt của Hệ thống 

chống sét sau khi bị tác động bởi sét: 

«Hệ thống chống sét phải được kiểm tra sau mỗi tác động 

lần sét đánh vào công trình >>. 

Hơn nữa, Nghị định sửa đổi ngày 4 tháng 10 năm 2010, liên 

quan đến việc ngăn ngừa rủi ro ngẫu nhiên trong các công 

trình được phân loại áp dụng việc lắp đặt hệ thống  ghi lại 

khi sét đánh, để cho phép xác minh có hệ thống các công 

trình chống sét trong vòng tối đa 1 tháng sau khi sét đánh 

trên địa điểm. 

Để cung cấp báo cáo thường xuyên trên trang web, nhóm 

kỹ sư của chúng tôi đã phát triển một thiết bị sáng tạo, hiệu 

suất và được cấp bằng sáng chế: 

Bộ đếm được kết nối I FLASH REPORT 

 
 
 
 
 
 
 

 Giới thiệu về I FLASH REPORT 

Bộ đếm được kết nối cung cấp ba chức năng: ghi 

hoạt động với bộ nhớ flash 20 năm và 100 dữ liệu 

đã đăng ký, giao tiếp với điện thoại thông minh, tự 

kiểm tra trên màn hình kỹ thuật số, nghiêng và 

LCD. 

Bộ đếm sét đầu tiên dành cho Hệ thống chống sét 

bên ngoài và bên trong (ELPS và ILPS). 

 

 

 

Các ứng dụng: 

 

Các phép đo, ghi và thu 

thập ngày của dòng phóng 

điện đi qua dây dẫn xuống 

đầu cuối không khí (Loại I) 

Đo và ghi dòng phóng điện 

trong các ruột dẫn tiếp địa 

của đường dây bên trong 

(Cấp II) 

Đảm bảo bảo trì phòng 

ngừa khuyến khích việc 

kiểm tra tình trạng của hệ 

thống tiếp địa 

Cho phép báo cáo thông tin 

khoảng cách lên đến 20 mét 

thông qua hệ thống hai 

chiều: Bluetooth Low 

Energy 

 

Phù hợp với tiêu chuẩn NF-EN 62651-6 

Phạm vi phát hiện từ: 1kA đến 100kA 

Hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt : IP67 

Ứng dụng << | FLASH REPORT »cho phép thu 

thập dữ liệu sét và có sẵn miễn phí trên Google 

play và App Store 



 
 

 

 

Hệ thống chống sét bên ngoài 

Bộ đếm I FLASH REPORT được lắp đặt song song với 

dây dẫn xuống. Vì vậy, không cần phải cắt dây dẫn xuống 

để lắp đặt bộ đếm. Nó phù hợp với tất cả các loại dây dẫn 

sét. 

Việc gắn chặt bộ đếm trên các dây dẫn được thực hiện 

bằng 2 vít có thể lắp được từ mặt trước của bộ đếm, tạo 

điều kiện thuận lợi cho việc lắp đặt sản phẩm trên Hệ 

thống chống sét. 

Nếu tòa nhà được bảo vệ bằng hệ thống chống sét bên 

ngoài (như ESEAT IONIFLASH MACH NG) và có cấu 

trúc lớp phủ kim loại, thì I FLASH REPORT® có thể được 

đặt trực tiếp trên các cột chống của ESEAT. Thật vậy, kết 

nối Bluetooth® của bộ đếm cho phép người dùng tham 

khảo dữ liệu ở độ sâu hơn 20 mét. 

Trong trường hợp hệ thống chống sét bằng lồng lưới hoặc 

kết cấu tự nhiên, có thể ghi và đo dòng điện sét nhận được 

trên hệ thống lắp đặt, bằng cách định vị bộ đếm trên hệ 

thống tiếp địa của bảng điện của công trình cần được bảo 

vệ. Bằng cách đó, bộ đếm I FLASH REPORT® sẽ có thể 

đo điện thế đất tăng lên. 

 

Hệ thống chống sét bên trong 

Bộ đếm I FLASH REPORT® cũng có thể được lắp 

đặt trên cáp tiếp địa của SPDs ( Thiết bị CSLT) 

trong một hệ thống lắp đặt điện. Nó cho phép bảo 

trì dự phòng SPDs, ghi lại quá áp sét và mạng. Do 

đó, thời gian kết thúc của SPD có thể được dự đoán 

trước. 

Nhắc nhở: 

SPD Class I được đặc trưng bởi dòng chảy ở dạng 

sóng 10 / 350µs (dạng sóng gần giống nhất với 

dạng sóng tác động sét trực tiếp). Iimp là dòng điện 

xung mà SPD có thể chịu đựng trong một lần đánh 

mà không chịu bất cứ tác hại nào. 

SPD Class II được đặc trưng bởi dòng chảy ở dạng 

sóng 8 / 20us. In là dòng phóng điện danh nghĩa mà 

SPD có thể chịu được 20 lần. 

 

Sơ đồ trên đưa ra một ví dụ về việc lắp đặt bộ đếm 

trên dây dẫn xuống của SPD Class 1 

 

Ngay sau khi được lắp đặt vào dây 

dẫn xuống trên một trong các trụ của 

EIFFEL TOWER, I FLASH 

REPORT® đã phát hiện và ghi nhận 

tác động sét có cường độ 12 kA xác 

nhận tại chỗ độ tin cậy cao và chất 

lượng của hệ thống phát hiện và đo 

lường của nó.  


