
Through-the-wall intelligence. Cable and Pipe Sealing Systems Inteligentne cez stenu

Napojenie na uzemnenie
HEA - systém

Priechodky a napojenie 
na uzemnenie,  
bleskosvod  
a potenciálové  
napätie

Priechodky  
a napojenie na uzemnenie,  

bleskosvod a potenciálové 
napätie
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Príklad: HEA-P

Systém Hauff - HEA znamená univerzálne 
napojenie na všetky časti uzemnenia, 
vyrovnanie potenciálu a bleskozvodu 
podľa DIN /VDE a DIN V ENV 61024-1. 
Systém ponúka mnoho variánt použitia  
a rozsiahle príslušenstvo pre oblasť 

domových prípojok, trafostaníc, rozvodní, 
elektrární, mostov a telekomunikácií. 
Prípojné, meracie a rozpojovacie miesta 
sú tak stavebne pripravené. Stavebnicová 
konštrukcia činí HEA veľmi hospodárnym 
riešením pri veľmi dobrom pomere ceny 

voči výkonu. Tento systém presvedčí 
vďaka vysokej schopnosti prenosu 
nárazového a skratového prúdu  
a je preskúšaný podľa 
DIN VDE 0101: 2000-01.

Konštrukcia a funkcia

Konštrukcia

Funkcia

Najlepšia odolnosť voči korózii je zaručená materiálom 
V4A. Vonkajšie napojenie je stabilné vďaka dlhým 
svorníkom aj pri silných izoláciách. Vnútri budovy 
presvedčí úhľadné riešenie napojenia na lišty pre 
vyrovnanie potenciálu, zberné uzemňovacie vedenie, 
ochranu proti prepätiu, atď.

Ďalšie výhody:
•   pripojovacie závity M12 alebo M16, zaistené  

proti pootočeniu
•  závity sú chranené před zatknutím betonu viečkami
•  priemer svorníkov 25mm a veľká kontaktná plocha
•   priechodky bez elektrickej izolácie s prídavnou 

uzatváracou prírubou pre spoľahlivú vodotesnosť
•   pripojenie krížovej svorky M12 a M16 tiež pre  

silné izolácie 

Izolované:
Uzemnenie staníc pre siete so stredným a nízkym 
napätím sa vedie separátne ako prevádzkové  
a ochranné uzemnenie.

Zdôvodnenie:
Kompetencie a zabezpečenia sú medzi distribučnými 
podnikmi presne oddelené.

Neizolované:
Pri realizácii distribučných staníc prešli dnes 
elektrorozvodné závody k tomu, že sa siete so 
stredným a nízkym napätím prevádzkujú spoločne  
s uzemnením.

Zdôvodnenie:
Elektricky účinná kvalita uzemnenia stanice je tu vyššia. 
Náklad na dodržanie ochranných opatrení pre vždy 
rozsiahle elektrické vybavenie stanice je nižší. 
Uzemňovací účinok základu budovy stanice môže byť 
zahrnutý do trvalej kvality uzemnenia. Elektricky 
izolovaná priechodka uzemnenia pre uzemnenie 
stanice je tu prebytočná. Gumená príruba ako 
vodotesný uzáver.

Systém HEA je odborné a jednoduché riešenie pripojenia pre bleskozvod a vyrovnanie potenciálu ako aj 
odtienenie budovy od elektromagnetických rušení. Montáž je bezproblémová počas postupu debnenia.  
HEA zaručuje stabilné a úhľadné riešenia pripojenia v drevených aj oceľových debneniach. Na budove nie sú 
žiadne vyčnievajúce a rušivé pásové pripojenia. Prechod materiálu medzi zeminou a betónom je vykonaný 
odborne. Pri upevnení oceľovými klincami sa nevyskytuje žiadna kontaktná korózia.

Montáž v debnení

Debniaca doska  
po zabetónovaní 
(montázne viečko)

Uzavretý uzemňovací 
bod po odobratej 
debniacej doske

Gumená príruba ako 
vodotěsná zábrana
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Priechodka HEA pre pripojenie 
uzemnenia
Dodáva sa podľa požadovanej hrúbky 
steny od 70 do 200 mm, spojí sa  
s debnením a zabetónuje. Debniace čelá 
majú 4 otvory pre klince a zaisťujú  
v priebehu debnenia a betónovania 
vyrovnanie tlakov.

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro Ø 25 mm, z V4A  
(mat.č. 1.4571) s vodotěsnou zábranou  
z profilovanej gumenej príruby (NBR). 
Kontaktné čelá Ø 72 mm, V4A, debniace 
čelá PE.

Objednávacie č. HEA-M12/X
X = hrúbka steny v mm

Priechodka HEA-W
Pre „čiernu vaňu“ podľa DIN 181195 T 9 
„Budovy s hydroizoláciou“. Dodáva sa 
podľa požadovanej hrúbky steny, spojí sa  
s debnením a zabetónuje.

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro vnútorné Ø 25 mm, z V4A 
(mat.č. 1.4571). Spojenie vodivého jadra 
svorníkmi a kontra maticami M16, žiarovo 
pozink. Vodivé jadro vonkajšie 30x30 mm 
z V4A (mat.č. 1.4571). Pevná a voľná 
príruba a vonkajšie pripojenie krížovej 
svorky závitovými svorníkmi M 20  
z mat. č. 1.4571.

Objednávacie č. HEA-W-M12/X
Objednávacie č. HEA-W-M16/X
X = hrúbka steny v mm

Priechodka HEA-E pre pripojenie 
uzemnenia
Dodáva sa komletná od hrúbky steny  
150 mm, spojí s debnením a zabetónuje.

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro Ø 25 mm, z V4A 
(mat.č. 1.4571) s vodotěsnou zábranou  
z profilovanej gumenej príruby (NBR). 
Spojenie vodivého jadra žiarovo pozink. 
svorníky M16. Kontaktné čelá Ø 72 mm, 
V4A, debniace čelá PE.

Objednávacie č. HEA-E-M12/X
Objednávacie č. HEA-E-M16/X
X = hrúbka steny v mm (uveďte)

Priechodka HEA-N  
(dodatočná montáž)
Na zvolenom mieste múrov sa vyvŕta otvor  
Ø 18-22 mm. Závitová tyč sa prestrčí  
z vonkajšej strany budovy otvorom.  
U malých hrúbok sa srkáti príliš dlhá 
závitová tyč.

Rozsah dodávky:
Závitová tyč M16 s obojstranným 
utesnením. Pripojovacie styčníky  
s krížovou svorkou pre FL30  
alebo Rd 8-10.

Objednávacie č. HEA-N-M16/200
(Vhodné pre hrúbky stien do 200 mm)

Objednávacie č. HEA-N-M16/600
(Vhodné pre hrúbky stien od 200  
do 600 mm)

Priechodka HEA-PK…,
avšak s pripojovacím styčníkom    
a krížovou svorkou 60x60 mm žiarovo 
pozinkovanou. Pre vystužené alebo 
základové uzemnenie v betóne.

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro Ø 25 mm, z V4A 
(mat.č. 1.4571) s vodotěsnou zábranou  
z profilovanej gumenej príruby (NBR). 
Spojenie vodivého jadra žiarovo pozink. 
svorníkmi M16. Kontaktné čelá Ø 72 mm, 
V4A, debniace čelá PE, prídavné krížové 
svorky 60x60 mm a pripojovacie styčníky.

Objednávacie č. HEA-PK-M12/X
Objednávacie č. HEA-PK-M16/X
X = hrúbka steny v mm  

Izolovaná priechodka HEA-IS  
pre výstavbu staníc
Dodáva sa podľa požadovanej hrúbky 
steny, spojí sa s debnením a zabetónuje. 
Debniace čelá majú otvory pre klince.

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro Ø 25 mm, ušľachtilá oceľ, 
mat.č. 1.4571, izolované a potiahnuté 
plastom. Kontaktné čelá z mat. 1.4571, 
potiahnuté plastom.

Možnosti pripojenia: M 12 obojstranne. 
Min. hrúbka steny 70 mm, debniaca 
doska z PE (od hrúbky steny 100 mm)

Objednávacie č. HEA-1S-M12/X
X = hrúbka steny v mm 

Pevné prevedenia
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Priechodka HEA-PF pre flexibilné 
napojenie uzemnenia v betóne
Dodáva sa podľa max. hrúbky steny. 
Štandardné vyhotovenie pre hrúbky stien 
do 600 mm (min.100 mm pri presadení).

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro Ø 25 mm, z V4A  
(mat. č. 1.4571) s vodotěsnou zábranou  
z profilovanej gumovej príruby z NBR. 
Kontaktné čelá Ø 72 mm, V4A, debniace 
čelá z PE, oceľové lanko Ø 10 mm, 
zinkované (DIN 3060).

Objednávacie č. HEA-PF-M12/600
Objednávacie č. HEA-PF-M16/600

Pripojovací diel HEA B40-M16
z legovanej ušľachtilej ocele V2A  
(mat.č. 1.4301) s navarenou plochou 
prírubou 40x5 mm (St. 37) dĺžky 400 mm 
na navarenie k armovacej oceli. Prípojný 
závit M16/25 (slepý otvor), pre prípoj 
káblovým okom M16-70 (95) mm. Odolnosť 
proti zkratu do max. lk“40kA/100 ms podľa 
dráhovej smernice 997.0205. Montáž 
k debnenieu skrutkami M16 alebo 
debniacimi čelom M16.

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro Ø 30 mm, z V2A  
(mat. č. 1.4301), kontaktné čelá  
Ø 72 mm, V4A, debniace čelá z PE.

Obj. č. HEA-B40-M16/400

Schválenie EBA-K-č. 3028394
Súhlas dráhového úradu: Atest č. 3EBS 
15.03.19 BL

Pripojovací diel HEA-S
S naskrutkovanou 
oceľovou tyčou Ø 12 mm 
pre navarenie alebo 
pripojenie svorkou  
v betóne. Odstup medzi 
debnením a uzemňovacím 
prípojom cca. 100-200 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro Ø 25 mm, 
z V4A mat. č. 1.4571),  
oceľová tyč Ø 12 mm 
z ocele St37, kontaktné 
čelá Ø 72 mm z V4A, 
debniace čelo z PE.

Obj. č. HEA-S-M12
Obj. č. HEA-S-M16

Pripojovací diel HEA-P
S naskrutkovanou krížovou 
svorkou 70x70 mm pre 
pripojenie v betóne. 
Odstup medzi debnením  
a uzemňovacím prípojom 
cca. 120 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro Ø 25 mm, 
z V4A mat. č. 1.4571),  
krížová svorka 70x70 mm 
so závitovými svorníkmi, 
pozinkované.
(M12 popr. M16). 
Kontaktné čelo Ø 72 mm, 
V4A, debniace čelo z PE.

Obj. č. HEA-P-M12
Obj. č. HEA-P-M16

Tuhý pripojovací diel 
HDE-A s návarnou 
drážkou vo vodivom 
jadre z ocele St.37  
pre uzemnenie
sa dodáva podľa 
vzdialenosti „debnenia od 
armovania“ a zabetónuje 
sa. Otvory pre klince sú  
v pripojovacích doskách.

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro 22x22 mm, 
oceľ St37, prípojné čelá  
z ušľachtilej ocele mat.  
č. 1.4301, prípoj M12.

Obj. č. HDE-A-M12/Y
Stavebná dĺžka (Y)  
= min. 40 mm.

Pripojovací diel HEA-FE-M16
z legovanej ušľachtilej ocele V2A  
(mat.č. 1.4301) s navarenou plochou 
oceľou 40x5 mm (St. 37) dĺžky 200 mm 
na navarenie k armovacej oceli. Prípojný 
závit M16/25 slepý otvor, pre prípoj 
káblovým okom M16-70 (95) mm. 
Odolnosť proti zkratu do  
max. lk“40kA/100 ms podľa dráhovej  
smernice 997.0205. Montáž k debneniu 
skrutkami M16.

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro Ø 30 mm, z V2A  
(mat. č. 1.4301), kontaktné čelá  
Ø 40 mm, nalepená podložka pre 
ochranu závitu.

Obj. č. HEA-FE-M16/200

Schválenie EBA-K-č. 3094902/0/4

Priechodka HEA-F
pre flexibilný, izolovaný priechod 
uzemnenia. Umožňuje presadené 
vnútorné a vonkajšie pripojenie. Dodáva 
sa podľa max. hrúbky steny. Štandardné 
prevedenie pre hrúbky steny do 600 mm 
(min. 150 mm presadením).

Rozsah dodávky:
Vodivé jadro Ø 25 mm, z V4A  
(mat. č. 1.4571) s vodotěsnou zábranou  
z profilovanej gumovej príruby,  
Cu - uzemňovací pásik 50mm2 z jemných 
drôtov, izolovaný, kontaktné čelá  
Ø 72 mm, V4A, debniace čelá z PE, 
oceľové lanko.

Objednávacie č. HEA-F-M12/600
Objednávacie č. HEA-F-M16/600

Je možné dodať aj iné dĺžky.

Flexibilné prevedenia Uzemňovacie pripojovacie  
diely so schválením železníc



Technické údaje

Príklady uzemnenia

Vodotesný 
uzáver

Vodotesný 
uzáver

Pevná príruba

Voľná príruba

Uzemňovací prípoj
Krížová svorka

Závit M12 
alebo M16

Krížová svorka  
pre pripojenie  
páskového železa  
do 40x5 mm  
alebo uzemňovač   
Rd 10/12 mm

Závit M12 
alebo M16

Závit M12 
alebo M16

Závit M12 
alebo M16

Závit M12  
alebo M16  
(od hrúbky 
steny 150 mm)

min. hrúbka steny 70 mm

min. hrúbka steny 70 mm

min. hrúbka steny 150 mm

štandardná dĺžka

min. hrúbka steny

max. hrúbka steny 600 mm

HEA/HEA-E/HEA-PK
Uzemňovacie 
priechodky

Rez uzemňovacou priechodkou HEA 
stenou napr. v betóne bez 
izolačných pásov (biela vaňa)

HEA-I-M12
Izolovaná uzemňovacia 
priechodka

HEA-PF/HEA-F
Flexibilná uzemňovacia 
priechodka

Rez uzemňovacou priechodkou HEA 
stenou napr. v betóne s izolovanou 
izolovanou vaňou podľa DIN 18195 
(čierna vaňa)

HEA-P/HEA-S
Pripojovacie diely 
uzemnenia

Vodotesná zábrana 

Svorníky z ušľachtilej ocele  
Ø 25 mm z mat. č. 1.4571 
Pripojovací závit M12/M16

Debniace čelá Ø 100 mm  
z PE so 4 otvormi pre klince

Kontaktné čelo Ø 72 mm z ušľachtilej 
ocele (mat.č. 1.4571)

D
eb

n
en

ie

D
eb

n
en

ie
Hydroizolácia

Vonkajšia strana 
budovy

Vnútorná strana 
budovy

Pripojovacie 
svorníky napr. 
M12 (M16)
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Hraničná 18
areál BRS – budova AB2
821 05  Bratislava – Ružinov

Mobil: 0948 774 161 bettra@bettra.sk
www.bettra.sk

Je úplne jedno aké požiadavky a priania máte - dodáme Vám každé prevedenie.
Rýchlo a cenovo výhodne. Kontaktujte nás! Osobne Vám veľmi radi poradíme.

Sme tu pre Vás.

Príslušenstvo

Pripojovacie svorníky (B)
S U-podložkou, pružnou 
podložkou a maticami, 
M12-M20 mat.č. St37  
(uhlík. oceľ) pozinkované.
Obj.č. Z-B-M12-St37
Obj.č. Z-B-M16-St37
Obj.č. Z-B-M20-St37

z materiálu č. 1.4571 (nerez)
Obj.č. Z-B-M12-1.4571
Obj.č. Z-B-M16-1.4571
Obj.č. Z-B-M20-1.4571

Premosťovací pás (ÜB)
Dĺžka: 180mm, ohybný,  
k spojeniu základových 
uzemňovacích vedení v oblasti 
posuvných popr. dilatačných 
škár. Materiál: 16 mm2 Cu 
(meď, z jemných drôtikov).
Premosťovací pás M12
Obj.č. Z-ÜB-M12-Cu

Krížová svorka (KG)
Jednoduchšia montáž vďaka 
zaisteniu proti pootočeniu 
stabilnými pripojovacími 
svorníkmi. Dĺžka cca 50 mm, 
M12 alebo M16 s vyššou 
prúdovou odolnosťou. Pre 
uzemňovač Rd8-1 alebo  
FL 40x5 (oceľ).
Obj.č. Z-KG-M12-1.4571
Obj.č. Z-KG-M16-1.4571
Obj.č. Z-KG-M12 fvz
fvz = žiarovo pozinkované

Premosťovacie lano (ÜS)
Dĺžka: 300 popr. 500 mm, 
ohybné, k spojeniu 
základových uzemňovačov  
v oblasti posuvných  
a dilatačných škár a k 
prepojeniu kovových opláštení.
Materiál: 25 mm2 Cu (meď, 
zväzok drôtov).
Premosťovacie lanko M12
Obj.č. Z-ÜS-M12-Cu

Prídržné magnetické čelo MHS
pre oceľové debnenia,  
Ø 100 mm. Demontáž po 
oddebnení račňovým kľúčom 
SLS 6G. Pripojenie M12  
alebo M16.
Obj.č. Z-MHS-M12
Obj.č. Z-MHS-M16

Predná strana: Magnetická 
plocha

Zadná strana: Pripojovacie svorníky 
uzemnenia na oceľovom debnení

Krížová svorka (KG)
Pripojenie pre silné izolácie až 
do 80 mm. M12 alebo M16 
kompletná z mat.č. 1.4571, 
jednoduchšia montáž vďaka 
zaisteniu proti pootočeniu.
Obj.č. Z-KG-D-M12
Obj.č. Z-KG-D-M16

Pripojovací styčník (AL)
pre pripojenie uzemňovačov, 
líšt pre vyrovnanie potenciálu 
alebo bleskozvodu,  
so šesťhrannou skrutkou M12 
popr. M16x30 mm. Kompletne 
z mat. č. 1.4571 (nerez).
Obj.č. Z-AL30-M12
Obj.č. Z-AL30-M16

Pripojovacia svorka (K)
Pre pásik do 40 popr. 30 mm 
alebo kruhový uzemňovací 
vodič Rd 8-12. Krížová svorka 
70x70 mm, plochá oceľ (FL40)
Obj.č. Z-K40-St37 fvz
Obj.č. Z-K40-V4A W.Nr.1.4571

Krížová svorka 60x60 mm (FL30)
Obj.č. Z-K30-St37 fvz
Obj.č. Z-K30-V4A W.Nr.1.4571
fvz = žiarovo pozinkované

HATETHERM-lepiaci pásik
Za studena lepiaci pásik  
s enormnou lepivosťou, ktorý 
spoľahlivo a trvalo spojí  
a utesní všetky obalové 
materiály káblov, porcelán, 
sklo, plasty a kovy (vyžiadajte  
si technické údaje).
Rozsah dodávky:
Rolka so 3m pásku, 2,5 mm 
hrúbka, šírka 35 mm
Označenie objednávky: 
Hatatherm Schmelzkle – 
beband (lepiaci pásik)

Veľmi vhodný ako antikorózna 
ochrana uzemňovacích odbočiek.


