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Centrum produkcyjne o pow. 30 000 m2

Siedziba firmy Galmar i laboratoria

O firmie

Linia galwaniczna do produkcji drutu i taœmy 
pomiedziowanej z powłoką miedzi o grubości 
0,070 mm

Firma Galmar to producent najwy¿szej 
klasy uziemieñ i ochrony odgromowej, z wie-
loletnim doœwiadczeniem na rynku polskim  
i œwiatowym. Zosta³a za³o¿ona w 1969 roku i do 
dnia dzisiejszego pozostaje w rêkach rodziny.  
W wyniku opracowanej przez firmê technolo-
gii, pozwalaj¹cej na miedziowanie uziomów, 
bednarki i drutu z 30-letni¹ gwarancj¹ na 
odpornoœæ korozyjn¹, Galmar jest prekurso-
rem nowej jakoœci instalacji odgromowej.

W wyniku intensywnego rozwoju, fir-
ma Galmar obs³uguje kraje na ca³ym 
œwiecie: Algieria, Arabia Saudyjska, Austra-
lia, Bia³oruœ, Belgia, Chiny, Dania, Egipt, 
Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Libia, 
Litwa, £otwa, Malezja, Maroko, Niemcy, 
Norwegia, Oman, Pakistan, Polska, Por-
tugalia, Republika Czech, Rosja, Stany 
Zjednoczone, Sudan, Szwecja, Tajlandia,  
Tunezja, Ukraina, Wielka Brytania, Zjedno-
czone Emiraty Arabskie.

Firma posiada olbrzymie zaplecze pro-
dukcyjne, gdzie znajduj¹ siê urz¹dzenia  
najnowoczeœniejszych technologii, m.in. 
do produkcji uziomów stalowych pomie-
dziowanych, drutów i bednarek stalowych 
pomiedziowanych, bednarek miedzianych 
oraz elementów ochrony odgromowej i prze- 
piêciowej. Na zdjêciu obok zaprezento-
wana jest w pe³ni skomputeryzowana linia 
do produkcji uziomów pomiedziowanych  
z gruboœci¹ pow³oki Cu min. 0,250 mm  
o wydajnoœci 100 000 sztuk miesiêcznie. 
W czerwcu 2007 roku uruchomiona zosta³a 
automatyczna linia miedziowania drutów  
i bednarek na potrzeby instalacji pioruno-
chronnych i uziemiaj¹cych. 

Linia do produkcji uziomów pomiedziowanych 
z pow³ok¹ miedzi o gruboœci min. 0,250 mm

Linia do produkcji taśmy miedzianej
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Symulacja wy³adowañ atmosferycz-
nych w model linii napowietrznej  
w laboratorium wysokonapiêciowym 
Galmar

Symulacja wy³adowañ atmosferycz-
nych w model wie¿y GSM w labora-
torium wysokonapiêciowym Galmar

O firmie

Konsultanci firmy Galmar: w œrodku  
prof. Zdobys³aw Flisowski, po prawej  
dr Marek £oboda, po lewej dyr. firmy 
Galmar – Robert Marciniak

Firma Galmar koncentruj¹c siê na naj- 
wy¿szej jakoœci swoich produktów oprócz 
zaplecza produkcyjnego posiada zaplecze 
badawczo-rozwojowe. Centrum Uziemieñ  
i Ochrony Odgromowej jest pomocne przy 
szkoleniu oraz prowadzeniu badañ dla 
projektantów, in¿ynierów, wykonawców 
zwi¹zanych z ochron¹ odgromow¹, uzie-
mieniami oraz ogranicznikami przepiêæ. 
W sk³ad centrum wchodzi laboratorium 
wysokonapiêciowe, laboratorium badawcze 
do analizy skutecznoœci systemów uziemieñ 
oraz laboratorium do badania odpornoœci 
korozyjnej materia³ów.

Centrum w ramach swojej dzia³alnoœci 
przeprowadza symulacje wy³adowañ atmos-
ferycznych z wykorzystaniem generatora 
wysokonapiêciowego, bierze udzia³ w progra-
mie rejestracji wy³adowañ atmosferycznych 
na terenie Polski, bada rezystywnoœæ grun-
tów i rezystancje uziemieñ w ró¿nych wa-
runkach glebowych, przeprowadza badania 
chemiczne materia³ów wykorzystywanych  
w uziemieniach i ochronie odgromowej we 
w³asnym laboratorium chemicznym oraz 
niezale¿nych jednostkach badawczych. Cele 
te realizowane są przez zespół konsultantów 
we współpracy z profesorem Zdobysławem 
Flisowskim – patronem naszego ośrodka.

Zadaniem konsultantów jest zarządza-
nie projektami badawczymi, seminariami, 
szkoleniami, ale przede wszystkim pomoc 
Klientom firmy w doborze produktów oraz 
projektowaniu uziemieñ, ochrony odgromo-
wej i przepiêciowej. 

Od momentu powstania firmy stawiamy 
sobie za cel doskonalenie jakoœci naszych 
produktów, oraz udzielanie naszym Klientom 
szeroko rozumianego wsparcia technicznego, 
³¹cz¹c zarówno doœwiadczenie jak i kreatyw-
noœæ wnoszon¹ przez m³odych in¿ynierów.

In¿ynierowie firmy Galmar pracuj¹cy nad projektem 
uziemieñ
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Nowy standard w ochronie odgromowej

Trwa³oœæ i estetyka
Wychodz¹c naprzeciw potrzebom klientów, 

którzy chc¹ czuæ siê bezpiecznie w swoich do-
mach proponujemy now¹ ochronê odgromow¹ 
opracowan¹ na potrzeby budownictwa.

Proponujemy produkty do realizacji este-
tycznej ochrony odgromowej opartej na drutach  
i bednarkach stalowych pomiedziowanych. 
Maj¹c na wzglêdzie trwa³oœæ instalacji zabez-
pieczaj¹cej mienie i ¿ycie ludzkie zaproje-
ktowaliœmy kompletn¹ ochronê odgromow¹  
w oparciu o przewody wykonane ze stali mie-
dziowanej elektrolitycznie, oraz elementy 
mocuj¹ce i z³¹czne zabezpieczone przed 
korozj¹ szczeln¹, podwójn¹ pow³ok¹ cynkow¹  
i lakiernicz¹.

Elementy nowej ochrony odgromowej 
zosta³y kompleksowo zbadane zgodnie z wyma-
ganiami normy PN EN 62561-1, PN EN 62561-2, 
PN EN 60068-2-52, PN ISO 6957, PN EN ISO 
6988 w laboratoriach Politechniki Warszawskiej 
Wydzia³u In¿ynierii Materia³owej oraz Instytutu 
Mechaniki Precyzyjnej. 

Wyniki badañ potwierdzaj¹ odpornoœæ prze-
wodów pomiedziowanych na wszelkiego rodzaju 
agresywne atmosfery. Elementy mocuj¹ce, 
pokryte pow³okami cynkow¹ i lakiernicz¹ chara-
kteryzuje ca³kowita odpornoœæ na zagro¿enia 
œrodowiskowe.

Badania
– Politechnika Warszawska Wydzia³ In¿ynierii 

Materia³owej „Badania odpornoœci koro-
zyjnej elementów instalacji odgromowej  
w postaci prêtów z pow³okami miedziowymi 
oraz uchwytów mocuj¹cych z pow³okami 
lakierowymi w ró¿nych œrodowiskach”;

– Instytut Mechaniki Precyzyjnej „Badanie 
odpornoœci korozyjnej elementów instalacji  
odgromowej w atmosferze zawieraj¹cej SO

2
”.

Cechy charakterystyczne
– Zdecydowanie nowa jakoœæ,
– degraduj¹c instalacje ocynkowane, nie 

ustêpuje w niczym wyrobom miedzianym,
– podnosi walory architektoniczne urz¹dzeñ 

piorunochronnych,
– wykazuje wysok¹ odpornoœæ na czynniki 

niszcz¹ce (mechaniczne i korozyjne),
– pozwala utrzymaæ koszty inwestycyjne  

na poziomie porównywalnym z kosztami 
rozwi¹zañ tradycyjnych. 
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Bednarka pomiedziowana
Pow³oka miedzi o gruboœci 0,070 mm skutecznie 
zabezpiecza przed korozj¹ przez kilkadziesi¹t lat

Drut pomiedziowany  
(przewód uziemiaj¹cy)
Pow³oka miedzi o gruboœci 0,070 mm skutecznie 
zabezpiecza przed korozj¹ przez kilkadziesi¹t lat

Uziom pomiedziowany
Pow³oka miedzi o gruboœci 0,250 mm, nie do 
zdarcia podczas wbijania, zabezpiecza przed 
korozj¹ przez kilkadziesi¹t lat

stal

pow³oka 
cynkowa

pow³oka 
lakiernicza

Rewolucja w ochronie odgromowej

Uchwyt g¹siorowy
Podwójna pow³oka cynkowa i lakiernicza zapew-
nia odpornoœæ korozyjn¹ przez kilkadziesi¹t lat
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Ochrona odgromowa Galmar oparta na elementach miedzianych

1 uchwyt g¹siorowy
G115 64M

2 uchwyt dachowy  
uniwersalny
G115 68M

3 wspornik dachowy
G117 11

4 uchwyt rynnowy
G115 45M

5
uchwyt krzy¿owy
G115 51M

6
obejma do masztu anteny
G116 14

7
obejma na rynny
G115 13

8 uchwyt do elewacji 
budynku
G117 03M

9 uchwyt mocuj¹cy 
bednarkê do elewacji
G117 51M

10 uchwyt kontrolny
G115 62M

11 drut miedziany 
G111 03

12 bednarka miedziana 
G110 03

13 uziom pionowy
pomiedziowany
kuty Galmar  
z tulej¹
uszczelniaj¹co-
-wzmacniaj¹c¹
G000 85

uziom
Galmar
G100 12

15 uchwyt skoœny
G103 30N

14

lub

studzienka 
kontrolno-pomiarowa
G114 04
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1 uchwyt g¹siorowy
G115 64A

2 uchwyt dachowy  
uniwersalny
G115 68A

3 wspornik dachowy
G117 11

4 uchwyt rynnowy
G115 45A

5
uchwyt krzy¿owy
G115 51A

6 obejma do masztu anteny
G116 14

7
obejma na rynny
G115 13

8 uchwyt do elewacji 
budynku
G117 03A

9 uchwyt mocuj¹cy 
bednarkê do elewacji
G117 51A

10 uchwyt kontrolny
G115 62A

11 drut stalowy  
pomiedziowany
G111 49

12 bednarka stalowa  
pomiedziowana
G110 74

13
uziom pionowy
pomiedziowany
kuty Galmar  
z tulej¹
uszczelniaj¹co-
-wzmacniaj¹c¹
G000 85

uziom
Galmar
G100 12

15 uchwyt skoœny
G103 30N

14

lub

studzienka 
kontrolno-pomiarowa
G114 02

Ochrona odgromowa Galmar oparta na przewodach pomiedziowanych
i uchwytach stalowych, ocynkowanych i malowanych
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Zwody pionowe

Maszt ze stali nierdzewnej
Maszt ze stali nierdzewnej z grotem

Wysokość masztu
m

Materiał

stal nierdzewna2

3

4

4,7

5,7

G211 01G

G211 02G

G211 03G

G211 04G

G211 05G

Art. nr

ściana/komin

ściana

Zastosowanie

Uchwyt do mocowania masztu ze stali nierdzewnej
Zestaw dwóch uchwytów mocowanych do ściany lub komina umożliwia zainstalowanie masztu 
z grotem. Wykonane ze stali nierdzewnej

Zastosowanie Materiał

stal nierdzewnaściana

komin 

G212 01

G212 02

Art. nr

Uchwyt mocowania przewodów odprowadzających do masztu
Jeden uchwyt umożliwia podłączenie dwóch przewodów odprowadzających do masztuart. nr G200 22

art. nr G200 23

Zastosowanie Art. nr

G200 22

G200 23

Materiał

stal nierdzewna

  

mały  dla masztów 2, 3 i 4 m  

duży  dla masztów 4,7 i 5,7 m

 

Maszt wysoki
Maszt wysoki o profilu ośmiokątnym, wolnostojący na fundamencie. Maszty wykonane z profili ze 
stali cynkowanej ogniowo. Maszty zaprojektowane dla I strefy wiatrowej (max. 20 m/s)

Wysokość masztu 
m

Art. nr

G211 07

G211 08

G211 09

G211 10

G211 11

G211 12

G211 13

6

8

9

10

12

14

17

Grubość ścianki
mm

3

Średnica u podstawy
mm

156

191

191

191

191

191

191

Fundament dla masztów wysokich
Fundament wyposażony jest w śruby do mocowania masztu

Nazwa Art. nr

G212 06

G212 07

G212 08

  

B 80

B 120

B 160

 

Wysokość masztu
m

6

8 14

17
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art. nr G115 64A

art. nr G115 65A

Uchwyty

Uchwyty dachowe

Uchwyt g¹siorowy
Uchwyt przeznaczony do monta¿u na g¹siorze. Wspornik na dystansie 15 lub 30 mm w zale¿noœci 
od potrzeb mo¿na przykrêciæ w ró¿nym miejscu obejmy mocowanej na g¹siorze

Wymiary
przewodu
mm

St/Cu lub Cu 180 280

180 280

180 280

180 280

Art. nr

G115 64A

G115 64M

G115 65A

G115 65M

Wysokość
dystansu
mm

15

15

30

30

Materiał
przewodu

∅ 8

∅ 8

∅ 8

∅ 8

Rozstaw
obejmy
mm

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo/brązowy

miedź

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo/brązowy

miedź

Uchwyt z tulej¹ uszczelniaj¹c¹ do dachów pokrytych dachówk¹ oraz powierzchni pofa³dowanych
Mocowanie wspornika nastêpuje poprzez skrêcenie tulei uszczelniaj¹cej w uprzednio wykonanym 
otworze. Wymagany otwór do zamocowania –  12 mm 

Wymiary przewodu
mm

Art. nr

St/Cu lub Cu G117 37A 

G117 37M

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo/brązowy 

+ gumowa uszczelka

miedź + gumowa uszczelka

Materiał przewodu

∅ 8

∅ 8

Uchwyt z uszczelk¹ do dachów pokrytych blach¹
Monta¿ do ³at przy pomocy wkrêtów  6 mm o minimalnej d³ugoœci 70 mm. Uchwyt nie 
wyposa¿ony we wkrêt monta¿owy

Wymiary przewodu
mm

Art. nr

St/Cu lub Cu G117 47A

 

G117 47M

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo/brązowy 

+ gumowa uszczelka

miedź + gumowa uszczelka

Materiał przewodu

∅ 8

∅ 8
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Uchwyt rynnowy
Uchwyt umo¿liwiaj¹cy po³¹czenie przewodu instalacji odgromowej z rynn¹. Mocowanie poprzez 
przykrêcenie do krawêdzi rynny. Uchwyt zabezpieczony pow³ok¹ lakiernicz¹ dedykowany jest 
dla instalacji z przewodami pomiedziowanymi i rynn¹ z tworzywa sztucznego. Uchwyt wykonany  
z miedzi cynowanej s³u¿y do po³¹czenia przewodu miedzianego z rynn¹ stalow¹ ocynkowan¹

Wymiary
przewodu
mm

Art. nr

St/Cu lub Cu 16 22

16 22

16 22

G115 45A

G115 45M

G116 06M

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo, śruba ze stali 

nierdzewnej/brązowy

miedź, śruba ze stali nierdzewnej

miedź cynowana, śruba ze stali 

nierdzewnej 

Materiał
przewodu

∅ 8

∅ 8

∅ 8

Krawędź
rynny
mm

Uchwyt do po³¹czenia przewodu z blach¹
Mocowanie uchwytu do blachy nastêpuje poprzez dokrêcenie œruby powoduj¹cej zacisk uchwytu 
na blasze. Gruboœæ blachy od 0,7 do 8 mm. Uchwyt wykonany z miedzi cynowanej s³u¿y do 
po³¹czenia przewodu miedzianego z blach¹ ocynkowan¹

Wymiary
przewodu
mm

Art. nr

St/Cu lub Cu G115 49M

G116 09M

Materiał

miedź, śruba ze stali nierdzewnej

miedź cynowana, śruba ze stali 

nierdzewnej

Materiał
przewodu

∅ 8

∅ 8

Grubość
blachy
mm

0,7 8

0,7 8

Wspornik dachowy
Mocowanie – klejenie do dachu przy pomocy kleju lub lepiku

Wymiary przewodu
mm

Art. nr

G117 11

G117 13

Materiał

tworzywo sztuczne, beton

maks. do 31 x 3

∅ 8

Materiał przewodu

St/Cu lub Cu

Uchwyt dachowy uniwersalny
Perforowana listwa uchwytu pozwala kszta³towaæ siê w zale¿noœci od rodzaju dachu. Najczêœciej 
wystêpuje mocowanie do ³aty dachu

Wymiary
przewodu
mm

St/Cu lub Cu 475

475

475

475

Art. nr

G115 68A

G115 68M

G115 71A

G115 71M

Wysokość
dystansu
mm

15

15

30

30

Materiał
przewodu

∅ 8

∅ 8

∅ 8

∅ 8

Długość
listwy 
mocującej
mm

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo/brązowy

miedź

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo/brązowy

miedź

art. nr G115 68A

art. nr G115 71A

Uchwyty
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Uchwyty

Uchwyt umo¿liwiaj¹cy krzy¿owe lub równoleg³e po³¹czenia instalacji odgromowej
Uchwyt nie przytwierdzany do konstrukcji budynku

Wymiary przewodu
mm

Art. nr

St/Cu lub Cu G115 51A

G115 51M

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo, śruba ze stali 

nierdzewnej/brązowy

miedź, śruba ze stali nierdzewnej

Materiał 
przewodu

∅ 8

∅ 8

Uchwyty elewacyjne

Uchwyt mocuj¹cy przewód instalacji odgromowej do elewacji budynku
Monta¿ do elewacji przy pomocy wkrêtów  6 mm o minimalnej d³ugoœci 70 mm. Uchwyt nie 
wyposa¿ony we wkrêt monta¿owy

Wymiary 
przewodu
mm

Art. nr

G117 03A

G117 03M

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo/brązowy

miedź

∅ 8

∅ 8

Wysokość
dystansu
mm

15

15

Materiał 
przewodu

St/Cu lub Cu

Obejma na rynny
Obejma zak³adana na rynnê umo¿liwia przytwierdzenie do niej drutu. Obejma wykonana z miedzi 
cynowanej s³u¿y do po³¹czenia przewodu miedzianego do rynny stalowej ocynkowanej

Wymiary
przewodu
mm

Art. nr

St/Cu lub Cu 50 200

50 200

G115 13

G115 14

Materiał

miedź/mosiądz

miedź cynowana/mosiądz cynowany

Materiał
przewodu

∅ 8

∅ 8

Średnica
rynny
mm

Wymiary
przewodu
mm

Art. nr

St/Cu lub Cu 1 3 G116 14

Materiał

miedź cynowana/mosiądz cynowany

Materiał
przewodu

∅ 8

Średnica
masztu
cale

Obejmy

Obejma do masztu anteny
Umo¿liwia po³¹czenie masztu anteny ze zwodami
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Uchwyty

Uchwyty kontrolne

Uchwyt kontrolny drut-bednarka
Uchwyt umo¿liwia po³¹czenie drutu z bednark¹ w linii prostej. Uchwyt nie przytwierdzany do 
elewacji

Wymiary przewodu
mm

Art. nr

G115 62A

G115 62M

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana proszkowo, 

śruby ze stali nierdzewnej/brązowy

miedź, śruby ze stali nierdzewnej

St/Cu lub Cu

Materiał przewodu

drut ∅ 8,

bednarka do 35

drut ∅ 8,

bednarka do 35

Uchwyt mocuj¹cy bednarkê do elewacji
Otwór do mocowania pod wkrêt  6 mm. Uchwyt nie wyposa¿ony we wkrêt monta¿owy

Wymiary przewodu
mm

Art. nr

St/Cu lub Cu G117 51A

G117 51M

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo/brązowy

miedź 

Materiał przewodu

30 x 4

30 x 4

Uchwyt mocujący przewód instalacji odgromowej bezpośrednio do elewacji budynku
Monta¿ do elewacji przy pomocy wkrêtów  6 mm o minimalnej d³ugoœci 50 mm. Uchwyt umoż-
liwia prowadzenie przewodu bezpośrednio po elewacji. Nie wyposażony we wkręt montażowy

Wymiary przewodu
mm

Art. nr

G117 04A

G117 04M

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana 

proszkowo/brązowy

miedź

∅ 8

∅ 8

Materiał przewodu

St/Cu lub Cu

Uchwyt kontrolny drut-drut
Uchwyt umożliwia połączenie drutu z drutem w linii prostej. Uchwyt nie przytwierdzany do 
elewacji

Wymiary przewodu
mm

Art. nr

G115 63A

G115 63M

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana proszkowo, 

śruby ze stali nierdzewnej/brązowy

miedź, śruby ze stali nierdzewnej

drut ∅ 8, 

drut ∅ 8

drut ∅ 8, 

drut ∅ 8

Materiał przewodu

St/Cu lub Cu
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Uchwyt kontrolny bednarka-bednarka
Uchwyt umo¿liwia po³¹czenie dwóch bednarek równolegle w linii prostej. Uchwyt nie przytwier-
dzany do elewacji

Wymiary przewodu
mm

Art. nr

G118 08A

G118 08

Materiał/kolor

stal ocynkowana i malowana proszkowo, 

śruby ze stali nierdzewnej/brązowy

miedź, śruby ze stali nierdzewnej

bednarka do 35,

bednarka do 35

bednarka do 35,

bednarka do 35

Materiał przewodu

St/Cu lub Cu

Uchwyty
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Przewody Galmar

Bednarka stalowa pomiedziowana
Bednarka stalowa miedziowana w procesie elektrolitycznym o grubości powłoki 0,070 mm. Powłoka 
miedzi zabezpiecza przed korozją na kilkadziesiąt lat. Jednostką sprzedaży jest kilogram

X x Y
mm

Art. nr

20 x 3

25 x 3 

25 x 4

30 x 4

60

40

30

30

0,50

0,62

0,82

0,98

G110 72(60M)

G110 73(40M)

G110 74(30M)

G110 75(30M)

Materiał Waga*
kg/m

Długość
m

stal pomiedziowana

o grubości powłoki 0,070 mm

Drut stalowy pomiedziowany
Drut stalowy miedziowany w procesie elektrolitycznym o grubości powłoki 0,070 mm. Powłoka 
miedzi zabezpiecza przed korozją na kilkadziesiąt lat. Jednostką sprzedaży jest kilogram

wg zamówienia

20

60

80

0,41

Art. nr

G111 49

G111 49(20M)

G111 49(60M)

G111 49(80M)

Materiał Waga*
kg/m

Długość
m

stal pomiedziowana

o grubości powłoki 0,070 mm

Średnica
mm

 8

 8

 8

 8

Bednarka miedziana
Bednarka z miedzi o wysokiej przewodności zgodnie z normą PN-EN 13601. Jednostką sprze-
daży jest kilogram

X x Y
mm

20 x 3

25 x 3

25 x 3

100

25

50

0,53

0,67

0,67

Art. nr

G110 02(100M)

G110 03(25M)

G110 03(50M)

Materiał Waga*
kg/m

Długość
m

miedź

Drut miedziany
Drut z miedzi o wysokiej przewodności. Jednostką sprzedaży jest kilogram

20

60

wg zamówienia 0,45

Art. nr

G111 03

G111 03(20M)

G111 03(60M)

Materiał Waga*
kg/m

Długość
m

miedź

Średnica
mm

 8

 8

 8

Przewody pomiedziowane

Przewody miedziane

* tolerancja wagi ±5%

* tolerancja wagi ±5%

* tolerancja wagi ±5%

* tolerancja wagi ±5%
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Uziomy Galmar

Uziom pionowy pomiedziowany kuty Galmar z tulej¹ uszczelniaj¹co-wzmacniaj¹c¹
Uziom stalowy ci¹gniony z elektrolitycznie na³o¿on¹ pow³ok¹ 0,250 mm gruboœci miedzi  

o czystoœci 99,9%, która tworzy molekularne i nierozerwalne po³¹czenie ze stal¹. Rdzeñ stalowy 
posiada wysok¹ wytrzyma³oœæ na rozci¹ganie 600 N/mm2.

Jeden koniec uziomu ma zmniejszon¹ œrednicê metod¹ kucia na gor¹co, dziêki czemu uziom 
zachowuje na ca³ej d³ugoœci miedzian¹ pow³okê ochronn¹. Drugi koniec uziomu posiada otwór, 
co pozwala ³¹czyæ uziomy ze sob¹ zwiêkszaj¹c jego d³ugoœæ.

Po³¹czenie uziomów jest zabezpieczone za pomoc¹ tulei uszczelniaj¹cej wykonanej ze stali 
nierdzewnej, która dodatkowo wzmacnia mechanicznie po³¹czenie typu bolec-wpust. Tuleja niweluje 
ewentualne deformacje wpustu powstaj¹ce podczas pogr¹¿ania. Bolec uziomu powstaje w wyniku 
kucia na gor¹co przez co jest utwardzany i dziêki temu nie ma koniecznoœci stosowania grotu. 
Połączenie typu bolec-wpust spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2 „Elementy urządzenia 
piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów”.

W celu pogrążania uziomów kutych należy stosować trzpień przenoszący siły pogrążające na 
rdzeń uziomu, oraz bijak do pogrążania mechanicznego lub bijak do wbijania ręcznego.

Zalety tulei:
– uszczelnienie po³¹czenia typu bolec-wpust,
– wzmocnienie mechaniczne po³¹czenia,
– niwelowanie ewentualnych deformacji wpustu.

Uziom pionowy pomiedziowany kuty Galmar z tulej¹ uszczelniaj¹co-wzmacniaj¹c¹

Uziom  średnica
mm

Art. nr

G000 75

G000 85

Materiał

stal pomiedziowana o grubości powłoki 

0,250 mm, tuleja ze stali nierdzewnej

14,2

17,2

Długość
m

1,5

1,5

Bijak do uziomu kutego Galmar
Bijak do uziomu kutego Galmar przenosi drgania z młota udarowego lub młota ręcznego na 
rdzeń uziomu poprzez trzpień umieszczony w jego wpuście 

Art. nrZastosowanie

do wbijania mechanicznego młotem z mocowaniem SDS Max

do wbijania ręcznego

do wbijania mechanicznego młotem Hilti TE 905 i TE 1000

do wbijania mechanicznego młotem z mocowaniem SDS Max

do wbijania ręcznego

do wbijania mechanicznego młotem Hilti TE 905 i TE 1000

14,2

17,2

G109 75

G109 76

G109 77

G109 85

G109 86

G109 87

Uziom  średnica
mm

art. nr G109 75
art. nr G109 85
art. nr G109 76
art. nr G109 86

art. nr G109 77
art. nr G109 87

Trzpień do wbijania uziomów kutych Galmar
Trzpień do wbijania przenosi siły pogrążające z bijaka na uziom. Trzpień należy umieścić we 
wpuście uziomu i pobijać

Uziom  średnica
mm

Art. nr

G108 75

G108 85

Materiał

stal14,2

17,2

Uziom

Tuleja 
uszczelniaj¹co- 
-wzmacniaj¹ca

Uziom
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Uziom Galmar z gwintem, do stosowania w uziomach g³êbokich
Uziomy Galmar o d³ugoœci 1,5 m mo¿na przed³u¿aæ przy pomocy z³¹czek zewnêtrznych, 

stosowanych w uziomach g³êbokich. Uziomy o d³ugoœci 1,5 m, œrednicy 14,2 mm, z pow³ok¹ 
ochronn¹ z miedzi o gruboœci min. 0,250 mm ³¹czone poprzez z³¹czkê pozwalaj¹ wykonywaæ 
uziomy g³êbokie o d³ugoœci maksymalnej 35 m. W celu pogr¹¿ania uziomów na du¿e g³êbokoœci 
zalecamy nakrêcenie na pierwszy uziom pogr¹¿any grot oraz stosowanie g³owicy wkrêcanej  
w z³¹czkê aby przenosi³a drgania z m³ota udarowego na uziom.

Połączenie uziomów z zastosowaniem złączki spełnia wymagania normy PN-EN 62561-2 „Elementy 
urządzenia piorunochronnego (LPSC) -- Część 2: Wymagania dotyczące przewodów i uziomów”.

Uziom stalowy pomiedziowany Galmar z gwintem

Gwint 
typ
cale

Art. nr

30 G100 12

Materiał

stal pomiedziowana 

o grubości powłoki 0,250 mm

Gwint 
długość
mm

5/8

stopa m

14,2 5

Uziom 
średnica
mm

Uziom  długość*

1,5

* wykonujemy na zamówienie ró¿ne d³ugoœci uziomów do 3 m

Z³¹czka

Gwint  typ
cale

Art. nr

G104 025/8

Materiał

mosiądz

G³owica

Gwint  typ
cale

Art. nr

G108 025/8

Materiał

stal

Grot

Gwint  typ
cale

Art. nr

G106 025/8

Materiał

stal

Uziom

Uziom

Z³¹czka

Grot

Z³¹czka

G³owica

Bijak do uziomu Galmar z gwintem
Bijak przenosi drgania z m³ota udarowego na g³owicê do uziomów stalowych pomiedziowanych 
z gwintem. Przystosowany do m³otów z mocowaniem SDS-Max

Art. nrRodzaj głowicy

z otworem5/8 3/4; G109 01

Bijak do głowicy
cale

Uziomy Galmar

Art. nrZastosowanie

uziom kuty ∅ 17,2 mmdrut ∅ 8

drut ∅ 10

bednarka 25 x 4

bednarka 30 x 4

G103 43

G103 44

G103 45

G103 46

Przewód  wymiar
mm

Materiał

stal pomiedziowana, 

tuleja ze stali nierdzewnej 

Uchwyt zaciskowy do uziomu kutego Galmar o średnicy 17,2 mm do połączenia z drutem 
lub bednarką
Uchwyt wyposażony jest w tuleję uszczelniająco-wzmacniającą ze stali nierdzewnej oraz taśmę 
chroniącą przed korozją ziemnąart. nr G103 43

art. nr G103 44

art. nr G103 45
art. nr G103 46
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Uchwyty uziomowe

Uchwyt skoœny uziom-przewód
Uchwyt skośny umo¿liwia ³¹czenie uziomu z bednark¹ lub przewodem okr¹g³ym (wewn¹trz 
znajduje siê przek³adka ze stali nierdzewnej zapobiegaj¹ca powstawaniu korozji miêdzy miedzi¹  
a cynkiem w przypadku ³¹czenia ró¿nych metali)

Wymiary

uziom St/Cu
mm

Art. nr

≤ 30

≤ 30

G103 28N

G103 29N

Materiał

stal nierdzewna, śruby 

ze stali nierdzewnej M8

bednarka
równolegle lub
prostopadle
do uziomu
mm

12,8; 14,2

17,2

drut/linka 
równolegle lub
prostopadle
do uziomu
mm2

28 78

28 78

Uchwyt skoœny przewód-przewód
Uchwyt skośny do po³¹czeñ przewodów z przewodami, skrêcany dwiema œrubami M8 (wewn¹trz 
znajduje siê przek³adka ze stali nierdzewnej zapobiegaj¹ca powstawaniu korozji miêdzy miedzi¹ 
a cynkiem w przypadku ³¹czenia ró¿nych metali)

Wymiary

A

Art. nr

G103 30N

Materiał

stal nierdzewna, śruby 

ze stali nierdzewnej M8

drut Cu lub St/Zn 

28 78 mm2 

bednarka Cu lub St/Zn

do 40 mm szerokości

B

drut Cu lub St/Zn 

28 78 mm2

bednarka Cu lub St/Zn

do 40 mm szerokości

Uwaga: Uchwyty zakopywane w ziemi powinny byæ zabezpieczone taśm¹ typu Denso 
(patrz str. 18).

A

B
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Taœma izoluj¹ca typu Denso do po³¹czeñ skrêcanych
Taœma Denso zabezpiecza po³¹czenia podziemne metali przed korozj¹ ziemn¹ i elektrochemiczn¹

Szerokość
mm

Art. nrDługość
m

30

50

G103 55

G103 56

10

10

Studzienki kontrolno-pomiarowe Galmar
Umo¿liwiają bezproblemow¹ kontrolê po³¹czeñ uziom-przewód uziemiaj¹cy i wykonywanie 
kontrolnych pomiarów rezystancji uziemieñ. Studzienki przeznaczone do osadzania w ka¿dego 
rodzaju utwardzonej powierzchni (zalecane do terenów wyk³adanych kostk¹ brukow¹ ze wzglêdu 
na specjalnie przygotowan¹ do tego konstrukcjê ko³nierza wzmacniaj¹cego). Studzienki nie 
są wyposa¿one w uchwyt ³¹cz¹cy przewody uziemiaj¹ce. Nale¿y dodaæ odpowiedni uchwyt 
uziomowy

Wymiary
długość x szerokość x wysokość x głębokość
mm

Art. nr

G114 02

G114 04

258 x 258 x 215 x 160

260 x 215 x 210 x 110

Materiał

tworzywo sztuczne, pokrywa

wzmocniona włóknem szklanym

Środek smarujący do złączek uziomów gwintowanych
Stosuje siê j¹, aby dodatkowo zabezpieczyæ po³¹czenia uziomów w z³¹czce. Podczas skrêcania 

uziomów wlewa siê pastê do wnêtrza z³¹czki. Mo¿na j¹ równie¿ stosowaæ jako œrodek smaruj¹cy 
dla g³owicy, u³atwiaj¹cy wykrêcanie g³owicy po pogr¹¿eniu kolejnego uziomu.

Urz¹dzenie do pogr¹¿ania uziomów
Elektryczny młot udarowy do pogrążania uziomów Galmar – typ GSH 11 E BOSCH z moco-

waniem SDS-Max. Lekki młot umożliwiający pogrążanie uziomów na bardzo duże głębokości. 
Instalator może montować krótkie uziomy z ziemi, a długie (od 1,8 m) z drabinki.

Asortyment uzupe³niaj¹cy

art. nr G114 04

art. nr G114 02

art. nr G113 01

art. nr G112 01
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Sonda pomiarowa
Sonda pomiarowa do pomiarów rezystancji uziemienia lub rezystywnoœci gruntu. Wykonana 

ze stali, ocynkowana. Wymiary: d³ugoœæ 600 mm, œrednica 16 mm.

Mierniki do pomiaru rezystancji uziemieñ i rezystywnoœci gruntu
Mierniki Megger firmy AVO posiadaj¹ najwy¿sze parametry techniczne i s¹ doskonale dosto-

sowane do trudnych warunków polowych. Pe³na automatyzacja wyklucza mo¿liwoœæ b³êdnego 
odczytu przez wykonuj¹cego pomiar.

Megger DET4TCR2
– pomiar metodami: 2, 3 i 4-elektrodow¹,
– pomiar uziomów przy wspó³pracy z cêgami,
– na wyposa¿eniu komplet sond i przewodów,
– wartość częstotliwości testowej ustawiana przez użytkownika,
– prosta obs³uga – pomiar uruchamiany jednym przyciskiem,
– automatyczne sprawdzenie uk³adu pomiarowego,
– zasilanie akumulatorowe,
– wybierane napiêcie wyjœciowe,
– wytrzyma³a walizka transportowa,
– szczelnoœæ obudowy wg IP54.

Megger DET3TD
– pomiar metodami: 2, 3-elektrodow¹,
– wybierane napiêcie wyjœciowe: 25 V lub 50 V,
– na wyposa¿eniu komplet sond i przewodów,
– prosta obs³uga – pomiar uruchamiany jednym przyciskiem,
– wytrzyma³a walizka transportowa,
– dostarczany z certyfikatem kalibracji,
– szczelnoœæ obudowy wg IP54.

art. nr G106 12

art. nr GA00 10

art. nr GA00 03

Asortyment uzupe³niaj¹cy
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Asortyment dodatkowy dla ochrony urz¹dzeñ 
po³¹czonych z antenami

Asortyment dodatkowy dla ochrony urz¹dzeñ po³¹czonych 
kablem koncentrycznym z antenami zamontowanymi  
na dachu budynku

Ograniczniki przepiêæ dla linii transmisji sygna³u
Ograniczniki maj¹ zastosowanie przede wszystkim do ochrony urz¹dzeñ po³¹czonych  
z systemem antenowym za pomoc¹ kabla koncentrycznego. Dziêki specjalnym iskiernikom 
zapewniona jest ochrona odbiorczych i nadawczych systemów antenowych równie¿ przy bliskich 
wy³adowaniach atmosferycznych

Nazwa Art. nr

< 0,5

< 1,2

G204 00 9PF

G204 00 10PTV

Zastosowanie

tuner telewizji

satelitarnej

telewizor

Tłumienie
dB

GAL 400 0 2

0 1

75

75

Pasmo
częstotl.
GHz

Imped.
Ω

50

50

Moc
W

Maksymalny pr¹d wy³adowczy I
max

 (8/20 µs) = 10 kA, napiêcie zap³onu pr¹du sta³ego 72 V

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania modyfikacji produktów celem 
ich udoskonalania.

art. nr G204 00 10PTV

art. nr G204 00 9PF
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Jakoœæ produktów Galmar
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Jakoœæ produktów Galmar
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GA00 03 19
GA00 10 19
G000 75 15
G000 85 15
G100 12 16
G103 28N 17
G103 29N 17
G103 30N 17
G103 43  16
G103 44  16
G103 45  16
G103 46  16
G103 55  18
G103 56  18
G104 02  16
G106 02  16
G106 12  19
G108 02  16
G108 75 15
G108 85 15
G109 01  16
G109 75  15
G109 76  15
G109 77  15
G109 85  15
G109 86  15
G109 87  15
G110 02(100M)  14
G110 03(25M)  14
G110 03(50M)  14
G110 72(60M)  14
G110 73(40M)  14
G110 74(30M)  14
G110 75(30M)  14
G111 03  14
G111 03(20M)  14
G111 03(60M)  14
G111 49  14
G111 49(20M)  14
G111 49(60M)  14
G111 49(80M)  14
G112 01  18
G113 01  18
G114 02  18
G114 04  18
G115 13  11
G115 14  11
G115 45A  10
G115 45M  10
G115 49M  10
G115 51A  11
G115 51M  11
G115 62A  12
G115 62M  12
G115 63A  12
G115 63M  12
G115 64A  9
G115 64M  9
G115 65A  9
G115 65M  9
G115 68A  10
G115 68M  10
G115 71A  10
G115 71M  10
G116 06M  10
G116 09M  10
G116 14  11
G117 03A  11
G117 03M  11
G117 04A  12
G117 04M  12
G117 11  10

Art. nr Strona

Indeks

G117 13  10
G117 37A  9
G117 37M  9
G117 47A  9
G117 47M  9
G117 51A  12
G117 51M  12
G118 08  13
G118 08A  13
G200 22  8
G200 23  8
G211 01G  8
G211 02G  8
G211 03G  8
G211 04G  8
G211 05G  8
G211 07  8
G211 08  8
G211 09  8
G211 10  8
G211 11  8
G211 12  8
G211 13  8
G212 01  8
G212 02  8
G212 06  8
G212 07  8
G212 08  8
G204 00 9PF  20
G204 00 10PTV  20

Art. nr Strona
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