
 

 Uziemienia pionowe pomiedziowane  
 złączkowe—gwintowane, od ERICO 

Uziemienia prętowe pionowe, gwintowane, łączone złączkami z brązu – to 
rozwiązanie dla klientów realizujących inwestycje na gruntach trudnych, tam 
gdzie wymagane jest głębokie pogrążanie, ale również stawiających na 
trwałość uziemień w długim okresie i świadomie inwestujących w wysoką 
jakość budowanych instalacji. 

Cechy: wysoka wytrzymałość stali, miedziana powłoka antykorozyjna o 
gwarantowanej grubości (min. 254 µm), gwintowane końce zapewniają 
szczelne, niezawodne elektrycznie i odporne na korozję połączenie brązowymi 
złączkami z kolejnymi prętami, grot ułatwiający pogrążanie i zabezpieczający 
powłokę pręta przed otarciami. 

Zastosowanie: szybkie i pewne pogrążanie w gruncie trudnym, kamienistym, lub 
pogrążanie głębokie i bardzo głębokie. 

Trwałość: powyżej 40 lat. 

Powłoki: miedź nakładana elektrolitycznie, grubość warstwy zawsze powyżej 
254 mikrometrów. Gwinty wykonywane po miedziowaniu przez walcowanie. 

Certyfikaty: pręty uziomowe i złączki z brązu: PN-EN 62561-2:2012 oraz PN-EN 
50164-2:2010, oba ze znakiem PCA. 

Znakowanie: każdy pręt oznaczony znakiem producenta i numerem 
katalogowym. 

Jak zamawiać: W każdym kompletnym uziomie, złączek powinno być o 1 mniej niż prętów. Jeden grot i 
złącze krzyżowe na każdy kompletny uziom. Do pogrążania: 1 głowica i dodatkowa złączka na każde 50 
prętów uziomowych.  
Przykład: aby wykonać 10 uziemień o długości całkowitej 6 m każdy, zamówić należy: 40 prętów  
o długości 1,5 m, 31 złączek, 10 grotów, 10 złącz krzyżowych, 1 głowicę. 

Pręt uziomowy SYMBOL 
Długość 

[mm] 

Średnica 
norminalna 

[cale] 

Średnica 
rzeczywista 

[mm] 

Powłoka 
[µm] 

Złącze krzyżowe 
[opis, symbol] 

Złączka 
[materiał, 
symbol] 

Grot 
[rodzaj, 
symbol] 

Głowica 
[symbol] 

Uziom stalowy, 
pomiedziowany 

254 µm, 
złączkowy—
gwintowany, 

ERICO 

E 155 300 1200 

5/8 14,2 

>254 

Uniwersalne 4xM8, 
nierdzewne  
– E 120 319; 

4xM8 nierdzewne, 
blachy 3mm  

– SJ1P16SNA2M8 

Brąz   
– E 158 040; 

Mosiądz   
– P 158 040 

Standardowy  
– ESDT58; 

Grunty trudne   
– E 158 070 

E 158 100 E 155 310 1500 

E 155 350 3000 

E 155 490 1500 

3/4 17,2 

Brąz  
– E 158 050; 

Mosiądz   
– P 158 050 

Standardowy  
– ESDT34; 

Grunty trudne  
– E 158 080 

E 158 110 

E 155 530 3000 


