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Stanowisko
w sprawie bezprawnego stosowania tzw. zwodów aktywnych w Polsce.
1. Jak wiadomo, do Polski zostały przemycone tzw. zwody aktywne, realizowane zgodnie z
wytycznymi zawartymi we francuskim dokumencie NF C 17-102, w my l którego zwody te maj
by rzekomo o wiele bardziej skuteczne ni zwykłe zwody pionowe. Jest to nieprawda. Nikt
takiej skuteczno ci nie mógł udowodni , gdy byłoby to sprzeczne z podstawowymi prawami
fizyki. Wr cz przeciwnie istniej liczne dowody fotograficznie, wiadcz ce o du ej zawodno ci
tych urz dze . Ich reklamowanie stanowi zwykłe nadu ycie, które - w my l postanowienia (No.
CIV 96-2796 PHX/ROS) S du Stanowego w Arizonie - jest karalne. Reklamowanie w Polsce
tego typu urz dze powinno podlega podobnej jurysdykcji.
2. Skandalem jest to, e zwody aktywne zostały w Polsce zaliczone do oku budowlanych i
uzyskały numer klasyfikacyjny SWW 0654-29. Oznacza to, e do Polski przemycono zwykłe
elastwo, a nast pnie nadano mu nadzwyczajne wła ciwo ci ochronne. Jest to oczywiste
oszustwo, które powinno zainteresowa prokuratur . Wyrób słu cy ochronie lub ratowaniu
ycia, jakim jest bez w tpienia urz dzenie piorunochronne, a zwód aktywny w szczególno ci, nie
mógł by w my l obowi zuj cych przepisów zwolniony z obowi zku certyfikacji i jest stosowany
w Polsce wbrew postanowieniom art. 214, 215 i 217 Kodeksu Pracy.
3. Oficjalnymi normami ochrony odgromowej w Polsce były dotychczas normy serii: PN-IEC
61024 i PN-IEC 61312, a obecnie s normy serii PN-EN 62305:2006 (U). Zwody aktywne typu:
JONOSTAR, Akcelerator Saint Elme itp. - wbrew chwytom reklamowym ich dystrybutorów - nie
spełniaj wymaga ani tych norm, ani adnych innych norm wydanych przez PKN, CENELEC i
IEC. Dokument NF C 17-102 jest nielegalnym dokumentem w Polsce. Wystawianie deklaracji
zgodno ci zwodów aktywnych z normami oficjalnymi w Polsce jest powa nym nadu yciem.
4. Uargumentowane ostrze enie Komitetu Naukowego ICLP (International Conference on
Lightning Protection) przed stosowaniem tych „zwodów" mo na znale na stronie internetowej
pod adresem: http://www.iclp-centre.org/news.php.
5. W zwi zku z ukazaniem si normy EN 62305:2006 wszystkie inne normy ochrony odgromowej
trac swoj wa no . Oczekuje si , e - zgodnie z zasadami obowi zuj cymi w Unii Europejskiej
- równie francuski dokument NF C 17-102, jako sprzeczny z t norm , zostanie wycofany.
Komitet Naukowy ICLP zwrócił si w tej sprawie do Komitetu Francuskiego, wyra aj c pogl d,
e wprawdzie jest to wewn trzna sprawa Francji, ale z naukowego i moralnego punktu widzenia
władze ICLP s zobowi zane do zadbania o zablokowanie exportu szkodliwego dokumentu NF C
17-102 i niebezpiecznych urz dze z Francji do innych pa stw, dla których norma EN
62305:2006 powinna by wła ciwym dokumentem. Wszyscy bowiem członkowie Unii
Europejskiej (wł cznie z Francj ) maj obowi zek przyj t norm i wycofa wszystkie
sprzeczne z ni dokumenty krajowe.
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