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Az ügyfél adatai: 
Vállalat: ……………………………………………………………………………………………………………………………............ 
Név:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Utca:  ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
IRSZ, cím: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefon: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Általános információk az építményről: 
Építmény neve: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Építmény címe: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Építmény alapterülete (m2): ………………………………. Építmény magassága (m): ………………………………… 
Villámvédelmi szint (LPL): …………………………………. Ex-zóna és az Ex-zóna kiterjedése a külső 
héjazat becsült %-ában: ……………………………………………………………………………………… 
Tetőfelépítmények, műtárgyak és technológiai berendezések száma és mérete, amelyek 
magasabbak, mint 0,3 m: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Kérjük, csatoljon rajzokat PDF vagy DWG formátumban és az építményt jól bemutató 

fényképeket. 
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Külső villámvédelmi rendszer  (kívánt vagy lehetséges kivitel) 

Elszigetelt rendszer    ⃣ Nem elszigetelt rendszer*   ⃣  DEHN+SÖHNE határozza meg   ⃣ 
*Ebben az esetben az építmény teljes, meglévő betonvasalása vagy fém szerkezete (tető és falak) megfelel a norma 
szerinti villámvédelmi szabvány követelményeinek. A betonvasalás vagy fémszerkezet villámáram-vezetőképes 
összekötésekkel rendelkezik az építmény egyes részei, illetve a földelőrendszer között. 
Jellemzői, sajátosságai: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Földelőrendszer (kívánt vagy lehetséges kivitel) 

Földelőrúd   ⃣  Betonalap-földelő   ⃣  Keretföldelő   ⃣  
Betonalap- és keretföldelő   ⃣   
A talaj, illetve alaplemez biztosítja a földelés hatékonyságát:  igen    ⃣ nem    ⃣  
Jellemzői, sajátosságai: ………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
A fent megadott építményadatok alapján díjmentes és kötelezettségek nélküli anyag 
költségbecslést készítünk a DEHN+SÖHNE bruttó árlistájának (EUR) segítségével 1-2 
munkanapon belül. 
A „költségbecslés”-t már megvalósult projektek alapján készítjük el. Így a költségbecslés során 
figyelembe vesszük az építmény műszaki jellemzőit, mint például az épület méreteit (hossz x 
szélesség), villámvédelmi fokozatát LPS (villámvédelmi szintjét LPL), és olyan további adatait, mint 
például az Ex-zónákat és az építmény tetőszintjén található berendezéseket, műtárgyakat, 
valamint tetőfelépítményeket. A földelőrendszer típusa, mint például az „A” típusú 
földelőelrendezés (földelőrudak), „B” típusú földelőelrendezés (betonalap-, illetve keretföldelő) 
jelentős mértékben meghatározza a földelőrendszerhez szükséges anyagok költségét. 
 
Ezenkívül küldünk Önöknek egy kötelezettség nélküli árajánlatot a villámvédelmi rendszer 
részletes tervezésére, illetve a DEHN+SÖHNE védelmi koncepció kidolgozására. 
 
 
Kapcsolattartás: Tel.: +36 1 371 1091 Fax: +36 1 371 1092 E-mail: info@dehn.hu 


