
HEA
Systém pro napojení zemnění
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ochranné víčko  
po odstranění 
bednění

příklad připojení 
zemnicího bodu  
po odstranění 
ochranného víčka

vodotěsná pryžová 
zábrana

Příklad: HEA-P

Zemnicí a připojovací systém HEA 
poskytuje univerzální možnosti pro 
připojení uzemnění, ekvipotenciálního 
uzemnění, stínění budov proti 
elektromagnetickému rušení a systémů 
ochrany proti přepětí. Produktová řada 

zahrnuje mnoho variant a rozmanité 
příslušenství pro oblast domovních 
přípojek, transformačních stanic, 
rozvoden, elektráren, staveb mostů  
a telekomunikací. Proto je možné 
připravit měřicí a připojovací body přímo 

na stavbě. Nenáročný systém montáže 
dělá ze systému HEA nanejvýš 
hospodárné řešení. Systém se vyznačuje 
vysokou odolností proti rázovým  
a zkratovým proudům. Odolnost je 
zkoušena podle VDE 0101/EN 50522.

Struktura a funkce
Výrobky systému HEA jsou dodávaný jako průchodky 
nebo zemnicí body v různých provedeních 
odpovídajících dnešním nejvyšším požadavkům. 
Osazování zemnicích průchodek HEA může probíhat  
ve výrobním závodě nebo přímo na stavbě během 
montáže bednění. Připevnění k dřevěnému nebo 
kovovému bednění se provádí pomocí ochranných 
víček nebo pomocí drátů. Tímto nevzniknou na 
objektu odstávající a poruchové body. Spolehlivá 
těsnost v betonu je zaručena pomocí pryžové 
zábrany. Speciálně pro stavbu stanic nabízíme 
izolovanou zemnicí průchodku. Kromě možnosti 
upevnění v bednění při betonování stěn jsou 
k dispozici i řešení pro dodatečnou montáž skrz již 
stávající stěnu.
K závitům M12 nebo M16 je možné připojit  
např. křížovou svorku pro možnosti dalšího napojení.
Zemnicí připojení vyrobené z ušlechtilé oceli  
zajišťují dlouhodobě svoji funkci a splňují nejvyšší 
standardy kvality.

příklad montáže 
v bednění

•   připojovací závity M12 nebo M16 zajištěné 
proti pootočení

•   průměr svorníků 25 mm a velká  
kontaktní plocha

•   vodotěsnost zaručena pryžovou zábranou

•   možnost připojení také skrz silné izolace

•   závity chráněny ochrannými víčky

Přednosti na první pohled
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Průchodka HEA
Zemnicí průchodka určená k betonáži.  
Je z obou stran opatřena ochrannými 
víčky. Po odstranění bednění je připravena 
k napojení uzemnění pomocí závitů M12.
Dodává se podle požadované tloušťky 
stěny od 70 mm do 200 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 25 mm z V4A 
s vodotěsnou zábranou z profilované 
pryžové příruby (NBR), kontaktní čela  
Ø 72 mm z V4A a ochranná víčka.

Objednací číslo: HEA-M12/X
X= tloušťka stěny v mm

Průchodka HEA-W pro napojení izolace
Zemnicí průchodka pro „černou vanu“, 
s pevnou a volnou přírubou, určená  
k betonáži. Je opatřena ochrannými víčky. 
Po odstranění bednění je připravena 
k napojení na izolaci (např. asfaltové pásy 
a PVC fólie) a k napojení uzemnění 
pomocí závitů M12 nebo M16.
Dodává se podle požadované tloušťky 
stěny od 180 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro z V4A, pevná a volná příruba 
Ø 210 mm, spojení vodivého jádra žárově 
pozinkovaným svorníkem M16 a křížová 
svorka se závitem M20.

Objednací číslo:  HEA-W-M12/X 
HEA-W-M16/X

X= tloušťka stěny v mm

Průchodka HEA-E
Zemnicí průchodka určená k betonáži.  
Je z obou stran opatřena ochrannými 
víčky. Po odstranění bednění je připravena 
k napojení uzemnění pomocí závitů M12 
nebo M16. Dodává se podle požadované 
tloušťky stěny od 210 mm do 500 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 25 mm z V4A s vodotěsnou 
zábranou z profilované pryžové příruby 
(NBR), kontaktní čela Ø 72 mm z V4A, 
spojení vodivého jádra žárově pozinkovaným 
svorníkem M16 a ochranná víčka.

Objednací číslo:  HEA-E-M12/X 
HEA-E-M16/X

X= tloušťka stěny v mm

Průchodka HEA-N  
pro dodatečnou montáž
Do zdi, na zvoleném místě, se vyvrtá otvor 
Ø 18 – 22 mm, jímž se prostrčí závitová 
tyč. Délku průchodky lze upravovat 
zkrácením závitové tyče. Po dotažení 
matic je průchodka připravena k napojení 
uzemnění pomocí závitů M16 a křížové 
svorky. Dodává se podle požadované 
tloušťky stěny do 600 mm.

Rozsah dodávky:
Závitová tyč M16 s oboustranným 
utěsněním. Připojovací styčnice  
s křížovou svorkou.

Objednací číslo: HEA-N-M16/200
(vhodné pro tloušťky stěn do 200 mm)

Objednací číslo: HEA-N-M16/600
(vhodné pro tloušťky stěn od 200 mm  
do 600 mm)

Průchodka HEA-PK
Zemnicí průchodka určená k betonáži.  
Je z obou stran opatřena ochrannými 
víčky. Po odstranění bednění je připravena 
k napojení uzemnění pomocí závitů M12 
nebo M16. Dodává se podle požadované 
tloušťky stěny od 150 mm do 500 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 25 mm z V4A s vodotěsnou 
zábranou z profilované pryžové příruby 
(NBR), kontaktní čela Ø 72 mm z V4A, 
spojení vodivého jádra žárově pozinkovaným 
svorníkem M16, připojovací styčnice 
s křížovou svorkou a ochranná víčka.

Objednací číslo:  HEA-PK-M12/X 
HEA-PK-M16/X

X= tloušťka stěny v mm

Izolovaná průchodka HEA-ISS  
pro výstavbu trafostanic
Zemnicí průchodka určená k betonáži.  
Je z obou stran opatřena ochrannými 
víčky. Po odstranění bednění je připravena 
k napojení uzemnění pomocí závitů M12. 
Dodává se podle požadované tloušťky 
stěny od 70 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 25 mm z V4A 
s vodotěsnou zábranou z profilované 
pryžové příruby (NBR), kontaktní čela  
Ø 72 mm z V4A a ochranná víčka. Vodivé 
jádro i kontaktní čela jsou izolována. 

Objednací číslo: HEA-ISS-M12/X
X= tloušťka stěny v mm

Pevná provedení
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Průchodka HEA-PF
Zemnicí průchodka určená k betonáži.  
Je z obou stran opatřena ochrannými 
víčky. Po odstranění bednění je  
připravena k napojení uzemnění pomocí 
závitů M12 nebo M16. Dodává se podle  
požadované tloušťky stěny do 600 mm. 
Minimální tloušťka stěny je 150 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 25 mm z V4A s vodotěsnou 
zábranou z profilované pryžové příruby  
(NBR), kontaktní čela Ø 72 mm z V4A, 
spojovací pozinkované ocelové lanko  
Ø 10 mm a ochranná víčka.

Objednací číslo:  HEA-PF-M12/600 
HEA-PF-M16/600

Připojovací díl HEA-B40-M16
z legované ušlechtilé oceli V2A  
s navařenou plochou přírubou 40x5 mm 
(St37) délky 400 mm k navaření 
k armování. Přípojný závit M16 (slepý 
otvor). Odolnost proti zkratu do max.  
lk 40kA/100 ms podle drážní směrnice 
997.0205. Montáž v bednění pomocí 
ochranných víček.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 300 mm z V2A, 
kontaktní čela Ø 72 mm,  
ochranná víčka.

Objednací číslo: HEA-B40-M16/400

Souhlas drážního úřadu:  
Atest č. 3EBS 15.03.19 BL

Připojovací díl HEA-S
Připojovací díl HEA-S 
s našroubovanou tyčí  
Ø 12 mm pro navaření 
nebo připojení svorkou 
v betonu. Kontaktní čelo je 
opatřeno ochranným 
víčkem. Po odstranění 
bednění je připojovací díl 
připraven k napojení 
uzemnění pomocí závitů 
M12 nebo M16. Odstup 
mezi bedněním a zemnícím 
přípojem min. 100 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 25 mm 
z V4A, ocelová tyč  
Ø 12 mm z oceli St37, 
kontaktní čelo Ø 72 mm 
z V4A a ochranné víčko.

Objednací číslo:  HEA-S-M12 
HEA-S-M16

Připojovací díl HEA-P
Připojovací díl HEA-P 
s našroubovanou křížovou 
svorkou pro připojení 
v betonu. Kontaktní čelo 
je opatřeno ochranným 
víčkem. Po odstranění 
bednění je připojovací díl 
připraven k napojení 
uzemnění pomocí závitů 
M12 nebo M16.  
Odstup mezi bedněním  
a zemnicím přípojem  
120 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 25 mm 
z V4A, pozinkovaná 
křížová svorka 70x70 mm, 
kontaktní čelo Ø 72 mm 
z V4A a ochranné víčko.

Objednací číslo:  HEA-P-M12 
HEA-P-M16

Připojovací díl HEA-A
Připojovací díl HEA-A 
s drážkou pro navaření 
k armatuře. Kontaktní čelo 
je opatřeno ochranným 
víčkem. Po odstranění 
bednění je připojovací díl 
připraven k napojení 
uzemnění pomocí závitu 
M12. Odstup mezi 
bedněním a armaturou  
50 mm nebo 70 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 25 mm 
z V2A s drážkou pro 
navaření z St37, kontaktní 
čelo Ø 72 mm z V2A  
a ochranné víčko.

Objednací číslo:  
 HEA-A-M12/50
 HEA-A-M12/70

Připojovací díl HEA-FE-M16
z legované ušlechtilé oceli V2A  
s navařenou plochou přírubou 40x5 mm 
(St37) délky 200 mm k navaření 
k armování. Přípojný závit M16 (slepý 
otvor). Odolnost proti zkratu do max.  
lk 40kA/100 ms podle drážní směrnice 
997.0205. Montáž v bednění pomocí 
ochranných víček.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 300 mm z V2A, 
kontaktní čela Ø 72 mm,  
ochranná víčka.

Objednací číslo: HEA-FE-M16/200

Schválení EBA-K č. 3094908/0/4

Průchodka HEA-F
Izolovaná zemnicí průchodka určená  
k betonáži. Je z obou stran opatřena 
ochrannými víčky. Po odstranění bednění  
je připravena k napojení uzemnění pomocí 
závitů M12 nebo M16. Dodává se podle 
požadované tloušťky stěny do 600 mm. 
Minimální tloušťka stěny je 150 mm.

Rozsah dodávky:
Vodivé jádro Ø 25 mm z V4A s vodotěsnou 
zábranou z profilované pryžové příruby 
(NBR), kontaktní čela Ø 72 mm  z V4A, 
spojovací měděný (Cu) zemnící pásek  
50 mm a ochranná víčka.

Objednací číslo:  HEA-F-M12/600 
HEA-F-M16/600

Flexibilní provedení Zemnicí připojovací díly  
se schválením železnic
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Technické údaje

Příklady zemnění

Vodotěsná
zábrana

Vodotěsná
zábrana

Pevná příruba

Volná příruba

Zemnicí přípoj
Křížová svorka

Závit M12 
nebo M16

Křížová svorka 
pro připojení  
zemnicího  
pásku  
do 40x5 mm  
nebo zemniče  
Rd 10/12 mmZávit M12 

nebo M16

Závit M12 
nebo M16

Závit M12 
nebo M16

Závit M12  
nebo M16  
(od tloušťky 
stěny 150 mm)
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min. tloušťka stěny 70 mm

min. tloušťka stěny 150 mm

standardní délka
120mm

min. tloušťka stěny
200 mm

max. tloušťka stěny 600 mm

HEA/HEA-E/HEA-PK
Zemnicí průchodky

Řez zemnicí průchodkou HEA  
v betonu bez izolačních pásů  
(bílá vana)

HEA-ISS
Izolovaná zemnicí 
průchodka

HEA-PF/HEA-F
Flexibilní zemnicí 
průchodka

Řez zemnicí průchodkou HEA-W  
v betonu s izolací podle DIN 18195 
(černá vana)

HEA-P/HEA-S
Připojovací díly 
zemnění

Vodotěsná zábrana
Ø 68 mm

Svorníky z ušlechtilé  
oceli V4A Ø 25 mm 
připojovací závit M12/M16

Ochranná víčka Ø 100 mm  
z PE se 4 otvory pro hřeby

Kontaktní čelo Ø 72 mm  
z ušlechtilé oceli V4A

Be
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í

Hydroizolace

Vnější strana 
budovy

Vnitřní strana 
budovy

Připojovací 
svorníky, např. 
M12 (M16)
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Příslušenství

Připojovací svorník B
Připojovací svorník M12 nebo 
M16 s podložkami a maticemi 
z pozinkované oceli St37 nebo 
nerezu V4A.

Objednací číslo:
pozinkováno   Z-B-M12-St37 fvz
pozinkováno   Z-B-M16-St37 fvz
nerez          Z-B-M12-V4A
nerez          Z-B-M16-V4A

Přemosťovací pár ÜB
Délka 180 mm, ohebný, ke 
spojení základových zemnicích 
vedení v oblasti posuvných 
popř. dilatačních spár. 
Materiál: Měď

Objednací číslo: Z-ÜB-M12-Cu

Křížová svorka KG
Jednodušší montáž díky 
zajištění proti pootočení 
stabilními připojovacími 
svorníky. Délka cca 50 mm, 
závit M12 nebo M16 s vyšší 
proudovou odolností. Pro 
zemnič Rd 8-12 nebo  
FL 30x5 mm.

Objednací číslo:
pozinkováno  Z-KG-M12-St37 fvz
nerez       Z-KG-M12-V4A
nerez       Z-KG-M16-V4A

Přemosťovací lano ÜS
Délka 300 mm, popř. 500 mm, 
ohebný, ke spojení 
základových zemnících  
vedení v oblasti posuvných 
popř. dilatačních spár. 
Materiál: Měď

Objednací číslo: Z-ÜS-M12-Cu

Přídržné magnetické čelo MHS 
pro ocelová bednění, Ø 100 mm. 
Demontáž po odbednění klíčem 
SLS 6G. Připojení M12 nebo M16.

Objednací číslo:  Z-MHS-M12 
Z-MHS-M16

Přední strana: 
Magnetická plocha

Zadní strana: Připojovací svorníky 
zemnění na ocelovém bednění

Křížová svorka KG-D
Připojení pro silné izolace  
až do 80 mm. Závit M12  
nebo M16 kompletní  
z mat. V4A.  
Jednodušší montáž díky 
zajištění proti pootočení.

Objednací číslo:  Z-KG-D-M12 
Z-KG-D-M16

Připojovací styčnice AL
při připojení zemničů, lišt pro 
vyrovnání potenciálu nebo 
bleskosvodu, se šestihranným 
šroubem M12 popř. M16. 
Kompletně z nerezové  
oceli V4A.

Objednací číslo:  Z-AL30-M12 
Z-AL30-M16

Připojovací svorka K
Připojení pro pásek do 40x40 mm 
nebo kruhový zemnič Rd 8-12.

Křižová svorka 70x70 mm (FL40)
Objednací číslo: 
pozinkováno  Z-K40-St37 fvz
nerez        Z-K40-V4A

Křižová svorka 60x60 mm (FL30)
Objednací číslo: 
pozinkováno  Z-K30-St37 fvz
nerez        Z-K30-V4A

Lepicí pásek HATETHERM
Lepicí pásek s enormní 
lepivostí, který spolehlivě  
a trvale spojí a utěsní všechny 
obalové materiály kabelů, 
porcelán, sklo, plasty a kovy. 
Dodávka obsahuje 3 m roli 
pásky tloušťky 2,5 mm  
a šíře 35 mm.

Objednací číslo: Hatetherm

V Háji 1092/15
170 00 Praha 7

Tel./fax:  220 874 790
Mobil:  603 206 593

bettra@bettra.cz
www.bettra.cz

Zcela jedno jaké požadavky a přání máte – dodáme Vám každé provedení. 
Rychle a cenově výhodně. Kontaktujte nás! Osobně Vám velmi rádi poradíme.

Jsme tady pro Vás.
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