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Funkãní uzemÀovací soustava je elementárním prvkem 
elektroinstalace ve v‰ech budovách a novostavbách. 
Je dÛleÏit˘m základem pro bezpeãnost a správné fungo-
vání v‰ech instalací v objektu, jako napfi. pro 

- ochranu osob (dosaÏení vhodn˘ch podmínek pro vypnu-
 tí elektrick˘ch zafiízení a pro ochranné pospojování), 
- systémy napájení elektrickou energií,
- elektronická informaãnû technická zafiízení,
- ochranu pfied bleskem,
- ochranu pfied pfiepûtím,
- opatfiení v rámci dosaÏení elektromagnetické kompati-

bility,
- uzemnûní antén.

Zfiizování a provoz v˘‰e uveden˘ch instalací se fiídí 
pfiedpisy a doporuãeními na ochranu osob a zaji‰tûní 
spolehlivého provozu elektrického zafiízení.

Normativní poÏadavky

Pro kaÏdou novou stavbu je vyÏadován základov˘ zemniã 
(âSN 332000-5-54, v Nûmecku DIN 18015) a podmínky 
pro pfiipojení zafiízení k distribuãní napájecí síti (viz pod-
nikové normy energetiky PNE). 
Provedení základového zemniãe musí splÀovat 
âSN 332000-5-54 V˘bûr a stavba elektrick˘ch zafiízení - 
Uzemnûní, ochranné vodiãe a vodiãe ochranného pospo-
jování (v Nûmecku DIN 18014).
Je-li na budovû instalována ochrana pfied bleskem, 
je nutné fiídit se pfii jejím zfiizování roz‰ífien˘mi poÏadav-
ky uveden˘mi v normû âSN EN 62305-3 Ochrana pfied 
bleskem – ãást 3: Hmotné ‰kody na stavbách a nebezpeãí 
Ïivota. 
Problematika elektromagnetické kompatibility (EMC) se 
fiídí doporuãeními normy âSN EN 62305-4 Ochrana pfied 
bleskem – ãást 4: Elektrické a elektronické systémy ve 
stavbách.

Pokud je v budovû plánována instalace rozsáhl˘ch 
informaãnû-technick˘ch zafiízení, bude nutné, 
aby velikost ok sítû základov˘ch zemniãÛ byla men‰í. 
Navíc je tfieba do projektu uzemÀovací soustavy zapra-
covat poÏadavky, napfi. na zemní odpor základového 
zemniãe, které jsou obsaÏeny v podkladech od dodava-
telÛ a provozovatelÛ informaãní techniky. 

Má-li b˘t v objektu instalována rozvodna vn/nn, musí se 
dodrÏet poÏadavky normy âSN EN 60204-11  PoÏadavky 
na elektrická zafiízení vn pro napûtí nad 1 000 V AC nebo 
1 500 V DC a nepfiesahující 36 kV 
(v Nûmecku DIN VDE 0101).  
Z dÛvodu moÏného v˘skytu vysok˘ch zkratov˘ch proudÛ 
(50 Hz) mohou b˘t vyÏadovány vût‰í prÛfiezy zemniãÛ 
a dal‰í poÏadavky na provedení svorek a spojek. 

Instalace uzemÀovací soustavy

Základov˘ zemniã splÀuje zásadní poÏadavky na bez-
peãnost, a proto je povaÏován za základní prvek elek-
trické instalace. 
UzemÀovací soustavu smí instalovat pouze osoby s elek-
trotechnickou kvalifikací nebo osoby pracující pod dozo-
rem osoby s elektrotechnickou kvalifikací. 

Materiály pro základové zemniãe

Jako základov˘ zemniã mohou b˘t pouÏity:

- dráty (o prÛmûru min. 10 mm) nebo
- pásky (min. 30 mm x 3,5 mm).

Pfii uloÏení do betonu se pouÏije holá nebo pozinkovaná 
ocel, pfii uloÏení do zemû se pouÏije korozivzdorná ocel, 
materiál 1.4571, oznaãená jako nerez V4A. Vhodn˘ ma-
teriál je tfieba zvolit podle âSN EN 50164-2 tak, aby bylo 
moÏné uloÏená vedení pfiipojit k hromosvodu (LPS).
Pfiedpokládá-li stavební projekt, Ïe v objektu bude 
umístûna rozvodna vn/nn, bude tfieba pouÏít pro zem-
niãe vodiãe vût‰ích prÛfiezÛ (zkratové proudy 50 Hz).

Pfiipojovací vodiãe/v˘vody uzemnûní 

Z kaÏdé uzemÀovací soustavy je tfieba vyvést aspoÀ jeden 
pfiipojovací vodiã, kter˘ se pfiipojí k hlavní uzemÀovací 
pfiípojnici. V projektu uzemnûní je tfieba poãítat s dal‰ími 
pfiipojovacími vodiãi/v˘vody, které jsou urãeny pro 
pfiipojení 

- doplÀkového ochranného pospojování,
- kovov˘ch instalací, jako jsou napfi. v˘tahové li‰ty,  

ocelové sloupy, základy,
- svodÛ hromosvodu (vnûj‰í i vnitfiní),
- okapov˘ch svodÛ,
- v˘vodÛ obvodov˘ch zemniãÛ v „bíl˘ch“  a „ãern˘ch“ 

vanách,
- zafiízení slouÏících jako opatfiení EMC,
- pfiístavkÛ a doplnûní stavby,
- kabelov˘ch tras a propojovacích kanálÛ vedoucích  

k sousedním budovám,  
- doplÀkového uzemnûní, napfi. hloubkov˘ch zemniãÛ.

Pfiipojovací vodiãe/v˘vody musí b˘t zásadním zpÛsobem 
o‰etfieny proti vlivÛm koroze.

Vhodn˘mi pfiipojovací díly jsou napfi.
-  drát o prÛmûru 10 mm nebo pásek 30 x 3,5 mm  

z korozivzdorné oceli V4A, materiál 1.4571,
-  drát z FeZn s izolací PVC o prÛmûru d = 10/13 mm,
-  uzemÀovací body.

Vyrovnání potenciálÛ/ochranné pospojování

Vyrovnání potenciálÛ/ochranné pospojování je vyÏado-
váno pfii instalaci nov˘ch elektrick˘ch spotfiebiãÛ. 
Aby mohly b˘t splnûny v‰echny poÏadavky, musí b˘t 
k základovému zemniãi pfiipojena hlavní uzemÀovací 
pfiípojnice (dfiíve hlavní ochranná pfiípojnice – HOP). 
Systém ochranného pospojování podle âSN 332000-4-41
(v Nûmecku DIN VDE 0100) odstraÀuje nebezpeãné 
potenciálové rozdíly. To znamená, Ïe zabraÀuje vzniku 
nebezpeãn˘ch dotykov˘ch napûtí, napfi. mezi ochrann˘m 
vodiãem zafiízení nn a kovov˘mi rozvody (potrubí rozvo-
dÛ vody, plynu a topení). Systém vyrovnání potenciálÛ 
tvofií podle âSN 332000-4-41 systém ochranného pospo-
jování, (dfiíve hlavní pospojování) a systém doplÀkového 
ochranného pospojování (dfiíve doplÀkové pospojování).

V kaÏdé budovû musí b˘t instalováno ochranné pospo-
jování. DoplÀkové ochranné pospojování musí b˘t 
zfiizováno tam, kde to vyÏadují zvlá‰tní podmínky pro 
vypnutí elektrick˘ch zafiízení nebo tam, kde jsou stanove-
ny zvlá‰tní prostory. 

Pospojování proti blesku
(vyrovnání potenciálÛ pfii pÛsobení blesku)

Pospojování proti blesku pfiedstavuje dal‰í roz‰ífiení 
opatfiení ochranného pospojování.
Pospojování proti blesku a ochranné pospojování se musí 
v místû hlavní uzemÀovací pfiípojnice propojit s uzem-
nûním.
Pod pojmem pospojování proti blesku je tfieba rozu-
mût ãást opatfiení vnitfiní ochrany pfied bleskem, která 
v pfiípadû pfiímého úderu blesku do budovy nebo do 
vedení vstupujících do budovy spolehlivû zajistí propojení 
v‰ech vedení se systémem vyrovnání potenciálÛ. Tím se 
zamezí vzniku nebezpeãného jiskfiení.
Elektrická zafiízení, napájecí i informaãnû-technická, 
je tfieba chránit obzvlá‰È dÛslednû, neboÈ nesmí do-
jít k pfiímému propojení hromosvodu a instalovan˘ch 
zafiízení prostfiednictvím uzemÀovací soustavy a systému 
vyrovnání potenciálÛ.
   

Typy zemniãÛ 

Základov˘ zemniã
Zemniã, kter˘ je uspofiádán do uzavfieného kruhu a kter˘ 
je uloÏen v betonu. Jeho pfiedností je velká dotyková 
plocha se zemí. Pokud zemniã nemá kontakt se zemí, 
napfi. v „plnû izolované (ãerné) vanû“ nebo v tzv. „bílé 
vanû“, musí b˘t instalován obvodov˘ (kruhov˘) zemniã, 
jeÏ pfievezme funkci základového zemniãe.  

Obvodov˘ zemniã
Zemniã, kter˘ je uloÏen v zemi a kter˘ vytváfií uzavfien˘ 
kruh podél obvodov˘ch zdí budovy.

Hloubkov˘ (tyãov˘) zemniã
Tyãov˘ zemniã, kter˘ je zaraÏen do zemû do vût‰í hloub-
ky. Skládá se z nûkolika dílÛ vût‰inou kruhového prÛfiezu.

Náhodn˘ zemniã
Kovová souãást konstrukce uloÏená pfiímo v zemi nebo 
v betonu, která pÛvodnû nebyla instalována pro úãe-
ly uzemÀování, ale která byla jako zemniã dodateãnû 
pouÏita (armování Ïelezobetonov˘ch základÛ, 
potrubí apod.).

Základové zemniãe podle âSN EN 50164-2, 
materiály a provedení

Pfiipojovací vodiãe/ V˘vody z nerezavûjící oceli

2 3

Dráty o prÛmûru 10 mm 

FeZn

nerezavûjící ocel

Pásky 30 x 4 a 30 x 3,5 mm

FeZn

nerezavûjící ocel

Balení ve svazku

Pfiipojovací vodiãe 
minimální délka 1,5 m, v˘razné oznaãení
- nerezavûjící ocel, pásek 30 x 3,5 mm
- nerezavûjící ocel, drát d = 10 mm
- drát FeZn s izolací PVC d = 10/13 mm
- uzemÀovací bod

Základov˘ zemniã
- pásek 30 x 4 / 30 x 3,5 mm
- drát 10 mm



Pfii montáÏi ocelového drátu s izolací je tfieba pracovat 
velmi opatrnû, aby nedo‰lo k poru‰ení izolace z dÛvodÛ 
nízk˘ch teplot nebo pfii tvarování ãi zasypávání v˘kopÛ. 
Pfii pouÏití nerezavûjící oceli (V4A) tato nebezpeãí 
nehrozí. 

Délka pfiipojovacích vodiãÛ mûfieno od bodu pfiechodu 
smûrem do vnitfiku budovy nebo smûrem ven musí b˘t 
aspoÀ 1,5 m.

Nepouãení pracovníci ãasto pfiipojovací vodiãe/v˘vody 
zkracují, ãímÏ vznikají vysoké náklady na jejich opravu. 
Proto je nutné pfiipojovací vodiãe dÛslednû a zfietelnû 
oznaãovat. 
PouÏitím ochrann˘ch krytÛ se v˘raznû oznaãí pfiipojovací 
v˘vod, ale zároveÀ se sníÏí riziko úrazu pofiezáním se 
o ostrou hranu.

V praxi se velmi osvûdãily uzemÀovací body, které se 
pouÏily pro pfiipojení uzemnûní nebo systému vyrovnání 
potenciálÛ/pospojování. Jejich pouÏití usnadÀuje montáÏ 
pfiipojovacích vodiãÛ a prÛchodek a jejich ochranu proti 
korozi. MontáÏ uzemÀovacích bodÛ do bednûní dovoluje 
pfiipravit v˘vody i pro pozdûj‰í pouÏití.

Spoje

Spoje souãástí základového zemniãe musí b˘t trvale elek-
tricky vodivé a mechanicky pevné.
Ocelové stavební díly a konstrukce, jako jsou napfi. ocelo-
vé rohoÏe, armovací ko‰e, zvy‰ují úãinnost základového 
zemniãe, a proto je tfieba je vzájemnû spojovat. 
Spoje mezi základov˘m zemniãem a armováním musí b˘t 
kaÏdé 2 metry a musí b˘t dokonale elektricky vodivé.

Spoje mohou b˘t ‰roubové nebo svafiované. 

·roubové spoje jsou velmi ãasovû i technicky úsporné. 
K jejich realizaci se pouÏijí ‰roubové svorky, jejichÏ vlast-
nosti odpovídají poÏadavkÛm âSN EN 50164-1 Souãásti 
ochrany pfied bleskem (LPC) - ãást 1: PoÏadavky na spojo-
vací souãásti, v národní verzi (DIN, âSN).  
Odpovídající svorky naleznete v katalogu EB pod níÏe 
uveden˘m symbolem.

Svafiování spojÛ vyÏaduje souhlas odpovûdného stavby-
vedoucího, zku‰ené montéry - sváfieãe se státní zkou‰kou 
a potfiebné sváfieãky a sváfiecí materiál.

Jsou-li na stavbû vyuÏívány stroje na zhutÀování betonu, 
je pouÏití klínov˘ch svorek nepfiípustné. Pfii uzemÀování 
rozvodny vn/nn, bude tfieba pouÏít svorky dimenzované 
na zkratové proudy 50 Hz.

PouÏití svorky Maxi MV

Ochrann˘ kryt na pfiipojovacím vodiãi

PouÏití svorky s pfiítlaãn˘m ‰roubem a svorky SVPouÏití uzemÀovacího bodu

PouÏití svorky SV

Korozivzdorn˘ pfiipojovací vodiã z nerezavûjící oceli V4A
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Základové desky

V základov˘ch deskách se základov˘ zemniã instaluje
v nejspodnûj‰í ãásti armování. Pfii správné odborné 
montáÏi se ocelové (FeZn) dráty a pásky základového 
zemniãe uloÏí do betonové vrstvy o tlou‰Èce min. 5 cm 
do v‰ech stran a tím se zajistí jeho ochrana proti vlivÛm 
koroze.
Hygroskopické vlastnosti betonové smûsi zaji‰Èují do-
stateãn˘ nízk˘ zemní odpor.

Základov˘ zemniã se musí ukládat podél vnûj‰ích hran 
základové desky, a musí b˘t uzavfien do kruhu 
a tím pÛsobí i jako vyrovnání potenciálÛ.

Základov˘ zemniã se uspofiádá tak, Ïe vytvofií mfiíÏovou 
soustavu s velikostí oka mfiíÏe ≤ 20 m x 20 m. Velikost oka 
mfiíÏe základového zemniãe nemá souvislost se stanove-
nou tfiídou LPS vnûj‰í ochrany pfied bleskem.

Rozdûlení mfiíÏové soustavy základového zemniãe do 
men‰ích ok a smyãek a pfiipojování vnitfiních (pro vy-
rovnání potenciálÛ) a vnûj‰ích v˘vodÛ (pro uzemnûní 
a svody) se fiídí podle projektu ochranného pospojování 
a projektu vnûj‰í ochrany pfied bleskem.

Moderní metody zalévání a hutnûní betonu zaji‰Èují do-
konalé vyplnûní v‰ech dutin betonovou smûsí. Betonová 
smûs tak spolehlivû zateãe pod páskové vodiãe uloÏené 
vodorovnû, ãímÏ se zajistí jeho ochrana proti korozi. 
Pfii pouÏití tûchto postupÛ není nutné pokládat páskové 
zemniãe nastojato. 

Dilataãní spáry

Základov˘ zemniã nesmí b˘t bez úprav uloÏen pfies dila-
taãní spáry. V tûchto místech musí b˘t zemniã pfieru‰en 
a vyveden mimo beton, napfi. ve zdech se na koncích 
zemniãe vyvedou uzemÀovací body, které se propojí 
propojovacími páskami.

Ve velk˘ch základov˘ch deskách je tfieba vést mfiíÏovou 
soustavu základového zemniãe úseky s dilataãními spára-
mi, aniÏ by byl pfieru‰en a vyveden ze základové desky. 
V tûchto pfiípadech se pouÏívají speciální dilataãní pásky 
uloÏené v polystyrenovém bloku, jejichÏ pohybliv˘ spoj 
kopíruje zmûny v dilataãní spáfie.

Dilataãní páska se do základové desky ukládá tak, 
Ïe polystyrenov˘ blok je umístûn na kraji jednoho úseku 
a voln˘ konec pfiesahuje pfies spáru do druhého úseku.

Fólie na základov˘ch deskách

Na podkladovou vrstvu betonu se ãasto pokládá fólie 
s polyetylénu o tlou‰Èce ca 0,3 mm, aby se oddûlil 
zneãi‰tûn˘ podklad.
Tyto fólie mají minimální pfiesah vrstev a nelze je povaÏo-
vat za izolaci proti vodû.

Zpravidla mají jen minimální vliv na zemní odpor zákla-
dového zemniãe, a proto je lze zanedbat. Základov˘ 
zemniã je tedy moÏné ukládat do betonu nad folií.

Nopkové fólie

Nopkové fólie se pouÏívají jako náhrada podkladové 
vrstvy a velmi ãasto se ukládají po celém obvodu „pod-
sklepení“.
Nopkové fólie, o tlou‰Èce ca 0,6 mm a v˘‰kou nopku 
8 mm, se vyrábí ze speciálního polyetylénu a mají vysok˘ 
stupeÀ tûsnosti. Pásy mají ‰ífiku 2 – 4 m, pokládají se 
s pfiesahem 20 - 25 cm, pÛsobí jako izolace proti vodû. 
Z tûchto dÛvodÛ nelze do takto izolovan˘ch základov˘ch 
desek pokládat základové zemniãe. 

Základov˘ zemniã se uloÏí pod fólii, podobnû jako 
u izolovan˘ch nebo uzavfien˘ch van, jako obvodov˘ zem-
niã a uspofiádan˘ do mfiíÏe s odpovídající velikostí oka. 
Pro zemniãe se pouÏije korozivzdorná ocel, nerez V4A 
(materiál 1.4571).

Detail pásu nopkové fólie

Základov˘ zemniã uspofiádan˘ do mfiíÏové soustavy

PouÏití pásÛ nopkové fóliePfieklenutí dilataãních spár

Fólie na základové desce

Základov˘ zemniã s pfiipojovacími vodiãi/v˘vody

DoplÀková propojení 
slouÏí k vytvofiení sítû 
s oky ≤ 20 m x 20 m.

svorka nebo
svafiovan˘ spoj

Pfiipojovací vodiã

vyveden kaÏd˘ch 15 m
(LPZ III)

Doporuãení:
PouÏijte dal‰í pfiipojovací v˘vody, 
napfi. u kaÏdé strojovny a velínu.

základová deska

dilataãní spára

6 7



Uzavfiené vany

Bílá vana z nepropustného betonu

Nepropustn˘ beton je speciální smûs s vysok˘m odporem 
proti vzlínání vody. Uzavfiené vany z nepropustného 
betonu se bûÏnû oznaãují jako „bílé“ vany.

Betonové stavby z nepropustného betonu jsou stavební 
konstrukce, které jsou stavûny bez vnûj‰í velkoplo‰né 
izolace a s konstrukãními úpravami jako napfi. utûsnûní 
prÛchodek, omezení trhlin, které omezují vnikání pod-
zemní vody. 
Pfii realizaci tohoto typu stavby je tfieba velké peãlivosti, 
neboÈ tûsnûní spár, vstupÛ a domovních pfiípojek pro vo-
dovod, plyn, elektfiinu, telefon a dal‰ích vedení a potrubí, 
v˘vody základového zemniãe nebo ochranného pospojo-
vání musí b˘t vodotûsné resp. odolné proti tlakové vodû. 
MontáÏní firma zodpovídá za vodotûsnost instalovaného 
zafiízení.

Termín nepropustn˘ beton nemusí b˘t v aktuálních 
technick˘ch normách uvádûn. 
Betonové smûsi, napfi. C20/25, definují pevnost betonu 
v tlaku válec/krychle v N/mm2.
Rozhodujícím prvkem pro nepropustnost betonové 
smûsi je podíl cementu. Pro 1 m3 nepropustného betonu 
je tfieba minimálnû 320 kg cementu (s nízkou teplotou 
hydratace). DÛleÏit˘mi faktory jsou i faktor smr‰Èování 
a doporuãená minimální pevnost v tlaku C25/30. Dal‰í 
dÛleÏitou hodnotou je pomûr vody a cementu, kter˘ 
musí b˘t men‰í neÏ 0,6.

Na rozdíl od pfiedchozích let se jiÏ nemusí poãítat s fak-
tem, Ïe by do betonu bílé vany vnikala vlhkost (do 
hloubky aÏ nûkolik centimetrÛ). Dnes pouÏívané beto-
nové smûsi natáhnou vlhkost do hloubky zhruba 1,5 cm. 
Základov˘ zemniã je z dÛvodu koroze uloÏen v betono-
vém lÛÏku min. 5 cm, po vniknutí vody, ale zÛstává beton 
dále nevodiv˘m. Kontakt se zemí není k dispozici.

Z tohoto dÛvodu je tfieba u v‰ech novostaveb s bílou 
vanou uloÏit na podkladovou vrstvu nebo do zemû pod 
základovou desku obvodov˘ zemniã uspofiádan˘ do 
mfiíÏe s velikosti oka ≤ 20 m x 20 m.

Je-li na objektu s bílou vanou plánován hromosvod nebo 
jsou-li vyÏadována opatfiení v rámci elektromagnetické 
kompatibility, musí se realizovat dvû opatfiení, 
viz âSN EN 62305-3: 

- Na základové desce se instaluje mfiíÏová soustava pro 
vyrovnání potenciálÛ o velikosti oka max. 20 x 20 m. 

- Pod základovou deskou musí b˘t instalována uzemÀo-
vací mfiíÏová soustava o velikosti oka max. 10 x 10 m.

Men‰í velikost mfiíÏe má omezit nebezpeãí prÛrazu beto-
nu mezi potenciálov˘m vyrovnáním/armováním 
a uzemÀovací soustavou.

Aby zemniã pod základovou deskou mohl fiádnû fun-
govat, musí b˘t propojen se zabetonovan˘m vedením 
(mfiíÏí) pro vyrovnání potenciálÛ a s kaÏd˘m svodem. 
Tyto spoje mohou b˘t v místech nad nebo pod nejvy‰‰í 
hladinou spodní vody. 
K vytvofiení spojÛ se pouÏijí vodotûsné prÛchodky. 

Bûhem Ïivotnosti stavby mÛÏe dojít k zmûnû zpÛsobu 
jejího uÏívání, a proto je doporuãeno uvaÏovat o tûchto 
moÏn˘ch zmûnách jiÏ v pfiedstihu, a obû mfiíÏové sousta-
vy rovnou nainstalovat neboÈ jejich pozdûj‰í doplnûní jiÏ 
není moÏné.

V následujících obrázcích je znázornûno uspofiádání 
obvodového zemniãe a vodiãÛ potenciálového vyrovnání 
v bílé vanû.

Prostorové uspofiádání obvodového zemniãe, vodiãe pro vyrovnání potenciálÛ 
a spojÛ vytvofien˘ch pomocí vodotûsn˘ch prÛchodek

izolace

izolace proti vlhkosti

základová deska

armování

podlaha sklepení

vodič pro vyrovnání potenciálů

obvodový zemnič z korozivzdorné oceli (V4A, materiál 1.4571)

fólie

podkladová vrstva

připojovací vodič
/vývod uzemnění

nepropustný beton

spojovací svorka s přítlačným šroubem
kat. č. 308 025

přípojnice vyrovnání potenciálů (EP, PVP)
hlavní uzemňovací přípojnice (HUP)

kat. č. 563 200

vodotěsná průchodka
kat. č. 478 530

nejvyšší hladina podzemní vody

půda

izolační pás

křížová svorka
kat. č. 319 209

zdroj DIN 18014:2007-09

povrch

nejvyšší hladina podzemní vody

základová deska

vodotěsná průchodka

podkladová vrstva

vodič pro vyrovnání potenciálů

obvodový zemnič

půda

hlavní uzemňovací přípojnice (HUP)

připojovací vodič
/vývod uzemnění

spoj s armováním

Uspofiádání obvodového zemniãe a vodiãÛ potenciálového vyrovnání v bílé vanû
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izolace

izolace proti vlhkosti

základová deska

armování

podlaha sklepení

vodič pro vyrovnání potenciálů

obvodový zemnič z korozivzdorné oceli (V4A, materiál 1.4571)
podkladová vrstva

uzemňovací bod
kat. č. 478 011

pro připojení hlavní uzemňovací přípojnice

spojovací svorka s přítlačným šroubem
kat. č. 308 025

svorka MV
kat. č. 390 050

připojovací vodič
/vývod uzemnění

obvodová izolace

půda

beton

křížová svorka
kat. č. 319 209

zdroj: DIN 18014:2007-09

Uzavfiené vany

Vodotûsné prÛchodky pro bílé vany

Pfiipojení základového zemniãe musí b˘t vodotûsné. 
Pfii v˘voji vodotûsné prÛchodky promítla firma DEHN + 
SÖHNE do v˘robku v‰echny poÏadavky, které jsou na 
„bílé vany“ kladeny. Pfii v˘voji v˘robku se dÛslednû dbalo 
na odzkou‰ení v‰ech reáln˘ch vlivÛ, které na stavbû 
zatûÏují jednotlivé díly.
Zku‰ební vzorky byly zabetonovány do betonového 
korpusu (viz obrázky) a poté byly podrobeny tlakové 
zkou‰ce.
Na stavbách jsou prÛchodky bûÏnû instalovány i v hloub-
ce 10 metrÛ (napfi. pfii stavbû podzemních garáÏí). Tato 
situace byla na zku‰ebních vzorcích simulována tak, Ïe 
zku‰ební místo bylo ostfiikováno vodou pod tlakem 1 bar 
(viz obr.). Na vytvrdnutí betonu navazuje zkou‰ka tlako-
vou vodou. Po ukonãení dlouhodobé zkou‰ky trvající více 
neÏ 65 hodin následovala kontrola vodotûsnosti.  
Zv˘‰en˘ stupeÀ zatíÏení prÛchodek pfiedstavuje kapilární 
voda. Pod tím se rozumí, Ïe se tekutiny (napfi. voda) 
mohou ‰ífiit prostfiednictvím úzk˘ch puklinek a kanálkÛ 
v betonu, a tím vnikají/vsakují do vnitfiních prostorÛ ob-
jektu. Praskliny ãasto vznikají pfii tvrdnutí betonu spojené 
s jeho smr‰Èováním.

Velmi dÛleÏit˘m faktorem tûsnosti je správná montáÏ 
prÛchodky, která je detailnû vysvûtlena a popsána 
v pfiíslu‰ném montáÏním návodu.

Vodotûsná prÛchodka pro bílé vany:

napfi. kat. ã. 478 550

PrÛchodka je testována podle poÏadavkÛ (EN 50164-5, 
stav 06 2008) stlaãen˘m vzduchem o tlaku 5 bar.

PrÛchodka je zkonstruována pro montáÏ do bednûní, 
obsahuje tûsnicí ucpávku, oboustrann˘ závit M10/12 
a pfiipojovací díl. 

SlouÏí k propojení základového zemniãe a pfiípojnice 
potenciálového vyrovnání.

Délku prÛchodky lze pfiizpÛsobit tlou‰Èce stûny, délka se 
nastavuje pomocí závitu M10 s kontramatkou.

Pfiipojovací díl je vyroben z pásku FeZn 30 x 4 mm, ke 
kterému lze pomocí kfiíÏové svorky pfiipojit zemnicí pá-
sek. âtyfihrann˘ otvor usnadÀuje pfiipojení uzemÀovacího 
drátu pomocí pfiíchytky.

Obvodová izolace

Moderní stavebnictví pouÏívá rÛzná provedení základÛ 
vãetnû rÛzn˘ch zpÛsobÛ izolování.

Nafiízení o provedení tepelné izolace mají velk˘ vliv na 
provedení základov˘ch pásÛ nebo základov˘ch desek. 
Izolace/tûsnûní mají velk˘ vliv na uloÏení a uspofiádání 
základov˘ch zemniãÛ, které jsou instalovány podle 
DIN 18014 (âSN 332000-5,54, âSN 62305-3).

Pojmem vnûj‰í obvod – perimetr se rozumí ãást vnûj‰ích 
stûn a zdí, které mají kontakt se vzduchem a zemí. 
Obvodová izolace je tepelná izolace, která obklopuje 
stavbu zvenãí. Vnûj‰í obvodová izolace uloÏená na tûsnicí 
vrstvû obklopuje stavební objekt, aniÏ by vznikaly tepel-
né mÛstky a vedle tûsnicí funkce vytváfií i ochranu pfied 
mechanick˘m po‰kozením.

Rozhodujícím parametrem pro stanovení vlivu obvodové 
izolace na zemní odpor základového zemniãe uloÏeného 
v základové desce je její mûrn˘ odpor.

Napfi. u polyuretanové pûny s hustotou 30 kg/m2 je 
uvádûna hodnota mûrného odporu 5,4 x 1012 Ωm, 
a naopak, hodnota mûrného odporu betonu se pohybuje 
mezi 150 - 500 Ωm. 

Porovnáním tûchto hodnot lze odvodit, Ïe pfii doko-
nalém uloÏení obvodové izolace nemá zemniã uloÏen˘ 
v betonu Ïádn˘ úãinek. 
Obvodová izolace pÛsobí jako elektrick˘ izolátor.

Pokud je ve stavebním projektu uvedeno, Ïe základová 
deska a obvodové zdivo budou plnû izolovány obvodo-
vou izolací, uloÏí se obvodov˘ zemniã pod základovou 
desku na podkladovou vrstvu nebo zemi a uspofiádá se 
do mfiíÏe s odpovídající velikostí oka.  
Pro zemniãe se pouÏije korozivzdorná ocel, nerez V4A 
(materiál 1.4571).

Detail obvodového zemniãe

Uspofiádání vzorku (fiez) pro zkou‰ku tlakovou vodou

Uspofiádání základového zemniãe v plnû izolované uzavfiené základové desce s obvodovou izolacíVodotûsná prÛchodka

Obvodov˘ zemniã u obvodové izolace
Vodotûsná prÛchodka v bednûní
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âerná vana

Pojem ãerná vana vznikl na základû barvy asfaltové-
ho izolaãního nátûru. Na obvodovou stûnu se nanese 
asfaltov˘ nátûr a na nûj se nanesou zpravidla aÏ tfii vrstvy 
Ïiviãné lepenky. 
Obvodov˘ zemniã uloÏen˘ v základové desce má v˘znam 
pouze pro potenciálové vyrovnání.
Díky vysoké hodnotû izolaãního odporu nemá Ïádn˘ 
uzemÀovací úãinek. 

Je-li na objektu s ãernou vanou plánován hromosvod 
nebo jsou-li vyÏadována opatfiení v rámci elektromag-
netické kompatibility, musí se realizovat dvû opatfiení,      
viz âSN EN 62305-3: 

- Na základové desce se instaluje mfiíÏová soustava  
s vodiãi pro vyrovnání potenciálÛ    
o velikosti oka max. 20 x 20 m. 

- Pod základovou deskou musí b˘t instalována mfiíÏová 
soustava obvodov˘ch zemniãÛ    
o velikosti oka max. 10 x 10 m.

Propojení obvodového zemniãe pod základovou deskou 
s mfiíÏí pro vyrovnání potenciálÛ by mûlo b˘t v místech 
nad nejvy‰‰í hladinou spodní vody. K vytvofiení spojÛ pod 
nejvy‰‰í hladinou se musí pouÏít pouze speciální souãásti. 

Základové patky/bodové základy

V prÛmyslov˘ch stavbách se ãasto zfiizují základové 
patky, ãasto oznaãované jako bodové základy. Tyto 
bodové základy slouÏí k zaloÏení ocelov˘ch sloupÛ nebo 
betonov˘ch nosn˘ch konstrukcí hal, ve kter˘ch nebude 
zfiizována uzavfiená základová deska. Av‰ak i tyto stavby 
potfiebují funkãní uzemnûní. A proto je dÛleÏité, aby 
v tûchto základov˘ch patkách bylo zfiízeno uzemnûní. 

Bude-li vzájemn˘ rozestup mezi základov˘mi patkami 
vût‰í neÏ 5 m, musí b˘t v kaÏdé uloÏen základov˘ zemniã, 
bude-li rozestup men‰í neÏ 5 metrÛ, postaãí základov˘ 
zemniã v kaÏdé druhé základové patce.

Základov˘ zemniã v základové patce musí mít délku min. 
2,5 m a v˘‰ka betonového lÛÏka, ve kterém bude zem-
niã uloÏen, nesmí b˘t men‰í neÏ 5 cm. Zemniã mÛÏe b˘t 
z drátu nebo pásku z pozinkované oceli.

„Jednotlivé základové zemniãe“ musí b˘t spolu vzájemnû 
propojeny tak, aby uvnitfi uzemÀovací soustavy nemohly 
vznikat potenciálové rozdíly. Spoje musí b˘t umístûny 
v nejni‰‰ím podlaÏí a musí mít kontakt se zemí. Na spojo-
vací a pfiívodní vedení ze základov˘ch zemniãÛ se pouÏije 
korozivzdorná ocel, nerez V4A (materiál 1.4571).

Budou-li základové patky odlity z nepropustného beto-
nu, musí se mezi nimi uloÏit obvodov˘ zemniã 
z nerezavûjící oceli V4A, velikost oka mfiíÏe nesmí 
pfiekroãit velikost 20 x 20 m.

Základové pásy (bez armování)

Základy, které nejsou zpevnûné armováním, napfi. 
základové pásy obytn˘ch budov, musí b˘t instalovány na 
distanãních drÏácích. Pouze pouÏití distanãních drÏákÛ 
v odstupu ca 2 m zaji‰Èuje, aby základov˘ zemniã byl 
vyv˘‰en nad podkladovou vrstvu a mohl tak b˘t uloÏen 
v betonovém lÛÏku 5 cm. 

Jsou-li na stavbû vyuÏívány stroje na zhutÀování betonu, 
je pouÏití klínov˘ch svorek nepfiípustné. Není-li moÏ-
né instalovat distanãní drÏáky, napfi. z dÛvodu tvrdosti 
zhutnûné podkladové vrstvy (beton s kamením apod.) 
nezb˘vá jiné fie‰ení, neÏ instalovat základov˘ zemniã 
pfiímo na podkladovou vrstvu.  
Na základové zemniãe se pouÏije korozivzdorná ocel, 
nerez V4A.

Základové pásy (s armováním)

V základov˘ch pásech zpevnûn˘ch armováním, se do 
betonu uloÏí obvodov˘ zemniã a uzavfie se do kruhu. 
Armování musí b˘t rovnûÏ pfiipojeno k uzemnûní. 
Aby bylo moÏné zabránit vlivÛm koroze, musí b˘t zemniã 
uloÏen v betonovém lÛÏku 5 cm. K pfiipojení/vyvedení 
základového zemniãe se pouÏijí vodiãe z korozivzdorné 
oceli V4A.

Drátkov˘ beton

Drátkov˘ beton je stavební materiál, kter˘ vzniká 
smícháním ocelov˘ch vláken a ãerstvého betonu. V porov-
nání s bûÏn˘m betonem vykazuje drátkov˘ beton vût‰í 
míru pevnosti v tahu (odolnosti proti vzniku dodateãn˘ch 
trhlin), takÏe v urãit˘ch pfiípadech mÛÏe nahradit obvyk-
le pouÏívané armování. Drátkov˘ beton je pfii montáÏi 
podlahy pod tlakem plnûn a zhutÀován.

Hlavní oblastí pouÏití drátkového betonu jsou prÛmyslo-
vé a bytové stavby. PouÏitá ocelová vlákna mají zpravidla 
délku 50 – 60 mm a prÛmûr 0,75 – 1,00 mm. Nejãastûji 
pouÏitá ocelová vlákna jsou rovná s háãky nebo jsou 
vlnitá. MnoÏství a tvar pouÏit˘ch ocelov˘ch vláken je 
závislé na pfiedpokládaném zatíÏení podlahy a na pev-
nosti ocelov˘ch vláken, které je zpracováno ve statick˘ch 
v˘poãtech k objektu.

Ocelová vlákna jen velmi nepatrnû ovlivÀují elektrickou 
vodivost betonu, v objektech s deskou z ãistû drátkového 
betonu se musí uloÏit uzemÀovací vedení uspofiádané 
do mfiíÏe o velikosti oka 20 x 20 m. UzemÀovací vodiã 
z pozinkované oceli se uloÏí do vrstvy betonu o tlou‰Èce 
min. 5 cm. 
Pokud toto fie‰ení nebude moÏné na stavbû spolehlivû 
pouÏít, uloÏí se pod základovou desku obvodov˘ zemniã 
a pfiipojovací vodiãe z korozivzdorné oceli V4A. 

Pohled do skladovací haly

âerstv˘ drátkov˘ beton

Základov˘ zemniã vãetnû pfiipojovacího vodiãe/v˘vodu 
v konstrukci základu

PouÏití distanãních drÏákÛIzolace z asfaltové fólie
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MfiíÏová uzemÀovací soustava v prÛmyslov˘ch 
objektech

PrÛmyslové areály tvofií obvykle nûkolik budov, které 
jsou vzájemnû propojeny elektrick˘mi a informaãnû-
technick˘mi vedeními. Propojením uzemnûní 
jednotliv˘ch budov do jednotné uzemÀovací soustavy 
se mÛÏe hodnota celkového zemního odporu uzemnûní 
sníÏit. ZároveÀ se v˘znamnû sníÏí rozdíl potenciálÛ mezi 
jednotliv˘mi budovami a tím i zatíÏení elektrick˘ch a 
informaãnû-technick˘ch vedení.
Propojením jednotliv˘ch uzemnûní by mûla vznik-
nout síÈ uzemnûní. Spoleãná uzemÀovací síÈ by mûla 
b˘t uspofiádána tak, aby spoje mezi jednotliv˘mi 
uzemnûními byly v místech pfiipojení svodÛ. Velikost 
potenciálov˘ch rozdílÛ mezi budovami je závislá na 
hustotû jednotné uzemÀovací sítû. Hustota sítû závisí na 
celkové plo‰e areálu. Jako hospodárné se osvûdãily sítû 
od 20 m x 20 m aÏ 40 m x 40 m.

ZatíÏení zemniãÛ proudem o frekvenci 50 Hz, 
prvky ochranného pospojování

V elektrické síti pracují elektrická zafiízení s rÛzn˘mi 
jmenovit˘mi napûtími. Jedná se o elektrická zafiízení 
zvlá‰tû vysokého napûtí (zvn)
velmi vysokého napûtí (vvn)
vysokého napûtí (vn)
nízkého napûtí (nn)
malého napûtí (mn), informaãní technika (IT)

Základem pro spolehlivou souãinnost systémÛ s rÛzn˘m 
napûtím je spoleãná uzemÀovací soustava a spoleãné 
vyrovnání potenciálÛ. Pro kaÏd˘ pfiípad je dÛleÏité, aby 
v‰echna vedení, v‰echny svorky a propojky byly správnû 
specifikovány.

Má-li b˘t v objektu instalována rozvodna vn/nn, musí se 
dodrÏet poÏadavky normy âSN EN 60204-11:  PoÏadavky 
na elektrická zafiízení vn pro napûtí nad 1 000 V AC nebo 
1 500 V DC a nepfiesahující 36 kV 
(v Nûmecku DIN VDE 0101).

Pfii instalaci uzemnûní v elektrick˘ch zafiízeních vvn, vn 
a nn se pfiedpokládá, Ïe zvolené prvky budou schopny 
odolávat proudÛm o frekvenci 50 Hz. Aby uzemnûní 
zafiízení vydrÏela zatíÏení prospektivním zkratov˘m 
proudem (50 Hz) musí b˘t speciálnû vypoãítány potfiebné 
prÛfiezy uzemÀovacích prvkÛ a materiálÛ pouÏit˘ch v 
zafiízení. Proudy zemních zkratÛ (za normativní je po-
vaÏován dvoufázovû zemní zkratov˘ proud I“kEE) nesmí 
vést k nepfiípustnému ohfievu prvkÛ.

Nejsou-li distribuãní spoleãností dány jiné zvlá‰tní údaje, 
povaÏují se za standardní hodnoty pro dimenzování 
uzemÀovacího vedení a svorek doba trvání poruchového 
(zkratového) proudu 1 s a maximální pfiípustná teplota 
300°C. Rozhodujícím parametrem pro stanovení prÛfiezu 
uzemÀovacího vodiãe je závislost hustoty zkratového 
proudu G (A/mm2) na dobû jeho trvání.

Nacházejí-li se v areálu odtahové komíny (exponovaná 
místa úderu blesku) musí b˘t místa, kde hrozí pfiím˘ úder 
blesku, o‰etfiena zesílen˘m mnoÏstvím spojÛ, které bu-
dou hvûzdicovitû pfiipojeny k obvodovému vedení (fiízení 
potenciálÛ). Pfii v˘bûru materiálÛ je rozhodující vliv koro-
ze. Proto je doporuãeno pouÏít v betonu pozinkovanou 
ocel a v zemi korozivzdornou ocel V4A.

Pfii dimenzování prÛfiezu uzemÀovacího vedení je tfieba 
uvaÏovat nejnepfiíznivûj‰í pfiípad dvoufázového zemního 
zkratu na zafiízení, a proto musí b˘t zemniã dimenzován 
na zkratov˘ proud I“kEE.

UzemÀovací vodiã odoln˘ vÛãi zkratovému proudu I“kEE 
se pfiipojí pfiímo k transformátoru.

Na pfiímo uzemnûném transformátoru dojde k rozdûlení 
zemního zkratového proudu (napfi. ve sbûrném uzemÀo-
vacím vodiãi nebo v mfiíÏové uzemÀovací soustavû). 
V místû prvního uzlu lze pfiedpokládat, Ïe se zkratov˘ 
proud rozdûlí do dvou smûrÛ. S dostateãnou pfiesností lze 
odhadnout míru nesymetrie uzemÀovací sítû na 65 %.

Zkratov˘ proud protékající pfies sbûrnû uzemÀovací vodiã 
nebo uzemÀovací mfiíÏovou soustavu je oznaãen I“kEEZ. 

 I“kEEZ = 0,65 x I“kEE

 I“kEEZ = 0,65 x 12750 A

 I“kEEZ = 8300 A

Pro dimenzování uzemÀovacího vedení v na‰em pfiípadû 
je rozhodující hodnota I“kEEZ = 8300 A.

Stanovení v˘sledného prÛfiezu vedení

PrÛfiez vodiãe je dán materiálem a dobou vypnutí.  Nor-
ma âSN EN 60204-11 (v Nûmecku DIN VDE 0101) udává 
maximální hodnotu proudové hustoty G (A/mm2).

Tabulka proudového zatíÏení G (A/mm2)

 doba tF pozink. ocel mûì nerez V4A (1.4571)

 0,3 s 129 355 70
 0,5 s 100 275 55
 1 s 70 195 37
 3 s 41 112 21
 5 s 31 87 17

Zkratov˘ proud vypoãten˘ v pfiíkladu se vydûlí hodno-
tou zji‰tûné proudové hustoty G, v˘sledkem je hodnota 
minimálního potfiebného prÛfiezu vodiãe Amin

 Amin = I“kEEZ / G  (mm2)

Legenda:

S jmenovit˘ v˘kon transformátoru  (VA)
U napûtí na stranû nn (V)
uk  napûtí nakrátko (%)
Ik  zkratov˘ proud (A)
I“k3  tfiífázov˘ zkratov˘ proud (A)
I“kEEZ  dvoufázov˘ zemní zkratov˘ proud (A)
G proudové zatíÏení (A/mm2)
Amin  minimální prÛfiez (mm2)
tF  doba trvání zkratového proudu (s)

Na obrázku je graficky znázornûna závislost pfiípustné 
hustoty zkratového proudu (G) ve vodiãích rÛzn˘ch mate-
riálÛ (mûì, ocel a legovaná ocel V4A) v závislosti na dobû 
jeho trvání.

Detailní hodnoty zkratového proudu (Ik) s dobou trvání 
1 s jsou uvedeny v hlavním katalogu hromosvodáfiského 
materiálu EB nebo na webov˘ch katalogov˘ch listech 
(www.dehn.de – Produktdaten).

V následujících odstavcích je uveden pfiíklad v˘poãtu 
zemního zkratového proudu ve dvou variantách:

Varianta 1
Provozovatel definuje 3pólov˘ (3fázov˘) zkratov˘ proud, 
napfi.: zkratov˘ proud I“k3 = 15000 A.

Varianta 2
V˘poãet bude proveden v teoreticky nejnepfiíznivûj‰ím 
pfiípadu (worst case) a za podmínky, Ïe se napájecí 
napûtí nezhroutí a zÛstane zachováno.

Pro stanovení hodnoty 3fázového zkratového proudu 
je napûtí nakrátko (uk) zhroucené. Hodnota 3fázového 
zkratového proudu I“k3  dosáhne hodnoty maximálního 
3fázového zkratového proudu v místû transformátoru, 
za pfiedpokladu, Ïe impedance v místû poruchy 
je zanedbatelná (Z = 0).

Pfii v˘poãtech je pouÏit transformátor s následujícími 
hodnotami:

jmenovit˘ v˘kon transformátoru  S = 630 kVA
napûtí na stranû nn  U = 400 V
napûtí nakrátko uk = 6,05 %

V˘poãet zkratového proudu

V˘poãet zkratového proudu pomocí napûtí nakrátko:

 I“k3 = 15000 A

OkruÏní sbûrnice pro vyrovnání potenciálÛ

Graf proudového zatíÏení G zemniãÛ
MfiíÏová uzemÀovací soustava areálu
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Spojovací svorky pro uzemnûní armovacích 
prutÛ

Základov˘ zemniã musí b˘t kaÏdé 2 metry spojen 
s armováním základové desky. Spoje mohou b˘t prove-
deny dvojím zpÛsobem.

Spoje pomocí svorek se v praxi ukázaly jako 
nejhospodárnûj‰í spoje, protoÏe se zfiizují jednodu‰e 
a rychle bez zbyteãn˘ch prostojÛ.
UmoÏÀují vyuÏívat armovacích prutÛ jako náhodn˘ch 
svodÛ.

Tabulka uvádí jmenovité a vnûj‰í prÛmûry armovacích 
ocelí podle DIN 1045-1.

Rozhodujícím parametrem pro správn˘ v˘bûr spojovacího 
prvku/svorky je vnûj‰í prÛmûr armovacího prutu.

Souãásti potfiebné k instalaci základov˘ch zemniãÛ - v˘tah z katalogu EB

Svorka s upínacím tfimenem 
pro velké prÛmûry armovacích drátÛ, kat. ã. 308 045.

Svorka s upínacím tfimenem a 2 pfiíchytkami 
pro velké prÛmûry armovacích drátÛ, kat. ã. 308 046.

Spojovací svorka s pfiítlaãn˘m ‰roubem, kat. ã. 308 035, 
pro spojení uzemÀovacího bodu s armovacím prutem.
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jmenovitý průměr dS vnější průměr dA

Vnější průměr dA nad žebrovím je ca 1,15 dS.

jmenovitý průměr dS (mm) 6 8 10 12 14 16 20 25 28 32 40
vnější průměr dA
nad žebrovím (mm) 6,9 9,2 11,5 13,8 16,1 18,4 23 29 32 37 46

jmenovitý průřez (mm2) 28,3 50,3 78,5 113,1 154 201 314 491 616 804 1257

PrÛmûry armovacích ocelí
zdroj DIN 1045-1:2001-07

Vodiče s kruhovým a plochým průřezem pro použití na hromosvody a uzemnění 
podle ČSN EN 50164-2.

Vodiče s kruhovým a plochým průřezem pro použití na hromosvody a uzemnění 
podle ČSN EN 50164-2.

Vodiãe - dráty „Rd“ a pásky „Fl“

Ocelový drát, průměrná vrstva pozinkování 50 mikronů (ca 350 g/m2) 
pro jímací vedení, svody a pospojování a uzemnění.   

 materiál Ø vodiče  hmotnost/délka kola kat. č. 
 FeZn 10 mm  50 kg / 81 m 800 010
      

Ocelový drát, průměrná vrstva pozinkování 50 mikronů (ca 350 g/m2) 
s izolací 

  vnitřní vnější hmotnost  
 materiál Ø vodiče Ø vodiče /délka kola kat. č. 
 FeZn 10 mm 13 mm 34 kg / 50 m 800 110 
      

 materiál Ø vodiče  hmotnost/délka kola kat. č. 
 nerez (V4A) 10 mm  50 kg/ 80 m 860 010
 nerez (V4A) 10 mm  12 kg/ 20 m 860 020 
      

Dráty z korozivzdorné oceli 
pro uzemňovací vedení z materiálu č. 1.4571 (nerez V4A).  
Dráty pro uzemnění v zemi, v agresívním prostředí a těžko přístupných místech.

Ocelový pásek, průměrná vrstva pozinkování 70 mikronů (ca 500 g/m2) 
pro pospojování a uzemnění.

 materiál šířka tloušťka hmot./délka kola kat. č. 
 FeZn 30 mm 3,5 mm 42 kg / 50 m 810 335
 FeZn 30 mm 3,5 mm 21 kg / 25 m 852 335 
      
Pásky z korozivzdorné oceli   
Pásky z materiálu č. 1.4571 (nerez V4A)
pro pospojovací a uzemňovací vedení uložená v zemi.

 materiál šířka tloušťka hmot./délka kola kat. č. 
 nerez (V4A) 30 mm 3,5 mm 21 kg / 25 m 860 325
 nerez (V4A) 30 mm 3,5 mm 50 kg / 60 m 860 335 
      

Pfiipojovací vodiãe/v˘vody uzemnûní

Vyrovnané dráty a pásky pro připojení svodů k uzemnění z korozi-
vzdorné oceli (nerez V4A).

Drát

Ochranný kryt pro připojovací vodiče a vývody uzemnění
Kryt ze zelenožlutého plastu slouží k jednoznačnému označení vývodu a ochra-
ně před úrazem při stavebních pracích.

 materiál délka Ø vodiče  kat. č. 
 nerez (V4A) 1500 mm 10 mm  860 115
 nerez (V4A) 3000 mm 10 mm  860 130 
      

 materiál délka Ø vodiče  kat. č. 
 PVC 30x3,5 mm 10 mm   478 099  
      

Pásek

 materiál délka rozměry  kat. č. 
 nerez (V4A) 1500 mm 30x3,5 mm  860 215
 nerez (V4A) 3000 mm 30x3,5 mm  860 230 
      

Svorky

Křížová svorka se středovou destičkou pro dráty a pásky.

KfiíÏové svorky 
pro spoje nad zemí a v zemi

 materiál  rozsah svorky  mm   
 svorky Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl kat. č.  
 FeZn 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 319 201
 nerez (V4A) 8-10 / 8-10 8-10 / 30 30 / 30 319 209 
      
Křížová svorka bez středové destičky pro dráty a pásky.

 materiál  rozsah svorky  mm   
 svorky Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl kat. č.  
 FeZn    8-10 / 30    318 201 
 nerez (V4A)   8-10 / 30    318 209 
 FeZn 8-10 / 8-10  8-10 / 30    318 251 
      
Křížová svorka bez středové destičky pro pásky.

 materiál  rozsah svorky  mm   
 svorky Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl kat. č.  
 FeZn     30 / 30  318 033  
 nerez (V4A)     30 / 30  318 233 
      

Univerzální svorka pro křížové, paralelní a souosé spojení vodičů. 

Svorky SV pro dráty a pásky.

Svorky SV
pro spoje nad zemí a v zemi

 materiál  rozsah svorky  mm   
 svorky Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl kat. č.  
 FeZn 7-10 / 7-10   7-10 / 30   30 / 30  308 220
 nerez (V4A) 7-10 / 7-10   7-10 / 30   30 / 30  308 229 
      
Svorky SV pro pásky.

 materiál  rozsah svorky  mm   
 svorky Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl kat. č.  
 FeZn   30 / 30  308 230
 nerez (V4A)   30 / 30  308 239 
      

Univerzální svorka pro křížové, paralelní a souosé spojení vodičů. 
Při montáži není nutné sundávat šrouby.

Svorka SVP bez středové destičky.

Svorky SVP
pro spoje nad zemí a v zemi

 materiál  rozsah svorky  mm   
 svorky Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl kat. č.  
 FeZn 8-10 / 8-10   8-10 / 30   30 / 30  308 060
      

 materiál  rozsah upnutí  mm   
 svorky Rd/Fl  Fl/Fl kat. č.  
 FeZn   (+) 10 / 30 mm    (+ / II) 30 / 30 mm  308 120 
 nerez (V2A)   (+) 10 / 30 mm    (+ / II) 30 / 30 mm  308 129 
      

Spojovací svorky s pfiítlaã. ‰roubem
pro základov˘ zemniã

Svorky ke spojování drátů železobetonových armatur a vývodů uzemnění s ve-
dením základového zemniče v železobetonových základech. 
Umožňuje křížové (+) a paralelní (ll) spojení vodičů.

Spojovací svorka s přítlačným šroubem.

                    - Testováno podle DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil 201) - odpovídá ČSN EN 50164-1.



Souãásti potfiebné k instalaci základov˘ch zemniãÛ - v˘tah z katalogu EB Souãásti potfiebné k instalaci základov˘ch zemniãÛ - v˘tah z katalogu EB
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UzemÀovací body a pfiíslu‰enství

 materiál destičky materiál osy připojovací závit kat. č.  
 nerez (V4A)   FeZn   M10 / 12  478 011
 nerez (V4A)   nerez (V2A)   M10 / 12  478 019 
     

Uzemňovací body slouží 
- k propojení armovacích drátů se svody, 
- k propojení uzemnění s hlavním/doplňkovým ochranným pospojováním,
- k vytvoření měřicího bodu pro měření spojitosti nebo odporu uzemnění.

Uzemňovací bod typ M s připojovací osou (l = 195 mm, Ø 10 mm).

UzemÀovací body

Uzemňovací bod typ M bez připojovací osy.

 materiál destičky materiál osy připojovací závit kat. č.  
 nerez (V4A)  - M10 / 12 478 012
     

Uzemňovací bod typ K s plastovým kroužkem 
a připojovací osou (l = 195 mm, Ø 10 mm).

 materiál destičky materiál osy připojovací závit kat. č.  
 nerez (V4A)  FeZn    M10 / 12 478 200
     

Uzemňovací bod typ M s nalisovanou připojovací osou 
( l = 180 mm, Ø 10 mm).
* kat. č. 478 049 s certifikátem UL

 materiál destičky materiál osy připojovací závit kat. č.  
 nerez (V4A)   FeZn   M10 / 12  478 041
 nerez (V4A)   nerez (V2A)   M10 / 12  478 049 
     

Uzemňovací bod typ M s nalisovanou připojovací osou 
a vodotěsnou ucpávkou (testována podle EN 50164-5 při tlaku 5 bar).

Uzemňovací bod typ M s nalisovanou připojovací osou 
se svorkou MV pro vodič Rd 8-10 mm.

 materiál destičky materiál osy připojovací závit kat. č.  
 nerez (V4A)   FeZn   M10 / 12  478 051  
     

 materiál destičky materiál osy připojovací závit kat. č.  
 nerez (V4A)   FeZn   M10 / 12  478 112  
     

 materiál rozsah upnutí Rd/Fl rozměry kat. č.  
 FeZn   7-10 / 30-40 mm   70x70x4 mm  478 141
     

 materiál rozsah upnutí Rd/Fl rozměry kat. č.  
 nerez (V4A)   8-10 / 30 mm   58x30x2,5 mm  478 129  
     

Svorka pro připojení vodičů drátů a pásků k uzemňovacím bodům se závitem 
M10/12 (kat. č. 478 011, 478 200).
Svorku je možné připojit zepředu i zezadu přímo k destičce uzemňovacího bodu 
s připojovacím závitem M10.

Těžké provedení

Lehké provedení

Pfiipojovací svorky se svorníkem

Uzemňovací bod s připojovacím závitem M16 je přizpůsoben zvýšenému prou-
dovému zatížení (f= 50 Hz). 
Slouží např. k propojení okružního pospojovacího vedení pro vyrovnání s uzem-
něním rozvoden se jmenovitým napětím nad 1 kV (s uzemněním trafostanice).

Uzemňovací bod M16

UzemÀovací bod M16

 připojovací materiál materiál průřez  
 závit destičky lana lana kat. č.  
 M16  nerez (V4A)   Cu/gal Sn 70 mm2  478 027  
     

 mat. destičky materiál osy tloušťka zdi kat. č.  
 nerez (V4A)  FeZn 220-300 mm  478 530  
 nerez (V4A)  FeZn 300-400 mm 478 540  
 nerez (V4A)  FeZn 400-500 mm 478 550  
     

Průchodka vytvoří vodotěsný průchod zdí, např. pro propojení obvodového 
zemniče s pospojovacím vodičem uloženého v základu.
Poznámka: Zkouška na tlak 1 bar simuluje tlak stojaté vody na stěnu v hloubce 
10 metrů.
Testována je podle EN 50164-5 při tlaku vzduchu 5 bar podle DIN EN 50164-1 
(VDE 0185 Teil 201) .

Vodotûsná prÛchodka
pro bílou vanu

Zemniãe a pfiíslu‰enství

Spojovací svorky
s pfiítlaãn˘m ‰roubem pro armování

Svorky ke spojování drátů železobetonových armatur s uzemňovacím vedením.
Svorky umožňují křížové (+) a paralelní (ll) spojení vodičů.

Spojovací svorka s přítlačným šroubem.

 materiál  rozsah upnutí  mm   
 svorky Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl kat. č.  
 FeZn    (+) 6-10/6-10  (+) 6-10/30   (II) 30/30  308 025 
      
Spojovací svorka s přítlačným šroubem.

 materiál  rozsah upnutí  mm   
 svorky Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl kat. č.  
 FeZn    (+) 6-10/30  (+/II) 30/30  308 026 
      

Svorka MAXI MV
*kat. č. 308 040 s certifikátem UL

 materiál  rozsah upnutí  mm   
 svorky  Rd/Rd  kat. č.  
 FeZn    (+ / II) 8-16 / 15-25   308 041  
 ocel    (+ / II) 8-16 / 15-25   308 040 
      

Spojovací svorka s přítlačným šroubem a příchytkou 
pro malé průměry armovacích drátů.

Svorka s upínacím třmenem
pro velké průměry armovacích drátů

 materiál  rozsah upnutí  mm   
 svorky Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl kat. č.  
 ocel    (+) 6-22 / 40   308 030 
      

 materiál  rozsah upnutí  mm   
 svorky Rd/Rd  Rd/Fl kat. č.  
 ocel  (II) 16-48 / 6-10  (II) 16-48 / 30-40 308 045 
      

Spojovací svorky s pfiítlaã. ‰roubem
pro uzemÀovací body a armování 

Svorka s přítlačným šroubem a příchytkou 
pro malé průměry armovacích drátů.

Svorka s upínacím třmenem a 2 příchytkami 
pro velké průměry armovacích drátů

 materiál  rozsah upnutí  mm   
 svorky Rd/Rd Rd/Fl Fl/Fl kat. č.  
 ocel  (+/II) 6-22 / 6-10  (+) 6-22 / 40  308 035 
      

 materiál  rozsah upnutí  mm   
 svorky Rd/Rd  Rd/Fl kat. č.  
 ocel  (+/II) 16-48 / 6-10  (II) 16-48 / 30-40 308 046 
      

Propojky umožňují zřizovat rozsáhlé základové zemniče. Vytvářejí místa prů-
chodu základového zemniče v dilatačních a oddělovacích spárách, aniž by ho 
bylo nutné vyvést mimo základovou desku.

Dilataãní propojka 
pro základové zemniãe

 materiál pásku rozměry materiál bloku kat. č.  
 nerez (V2A) ca 700 x 30 x (4x1) mm   polystyren  308 150 
     

Propojovací pásek

Propojovací pásek se středovým otvorem
pro připojení uzemňovacího bodu.

 materiál délka otvory n x Ø: upevňovací  střední kat. č. 
 Al  300 mm   1x10,5 / 4x5,2 mm  10,5 mm  377 115  
      

Distanãní drÏáky
K uložení uzemňovacího vedení do základů s pojistkou proti uvolnění.

Distanční držák zalomený, zesílený.

 materiál úchyt Fl úchyt Rd délka kat. č.  
 FeZn   40 mm   8-10 mm   300 mm  290 001
      
Distanční držák rovný.

 materiál úchyt Fl úchyt Rd délka kat. č.  
 FeZn   40 mm   8-10 mm   280 mm  290 002
      

Protikorozní pásky

Páska k ochraně spojů v zemi před korozí. 
Délka 10 m, odolné proti UV záření.

 materiál šířka pásky  kat. č. 
 plast Petrolat   50 mm   556 125 
 plast Petrolat   100 mm   556 130 
     

                    - Testováno podle DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil 201) - odpovídá ČSN EN 50164-1.                     - Testováno podle DIN EN 50164-1 (VDE 0185 Teil 201) - odpovídá ČSN EN 50164-1.


