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Směs BETOSAN EEC - využití

Zlepšení uzemnění:

• Budov (obytných i průmyslových),

• elektro distribučních sítí,

• trakčního vedení na železničních tratích,

• plynovodů,

• dalších typů produktovodů,

• vysílačů a dalších anténních systémů.



Ověření funkčnosti nové směsi BETOSAN EEC v reálných podmínkách 
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Ověření funkčnosti nové směsi BETOSAN EEC v reálných podmínkách 



BETOSAN EEC - výsledky dlouhodobého sledování v reálných podmínkách

BETOSAN EEC - Aplikace v lokalitě – VUT Brno – centrum AdMaS

Referenční zemniče



BETOSAN EEC - výsledky dlouhodobého sledování v reálných podmínkách

BETOSAN EEC - Aplikace v lokalitě – BETOSAN s.r.o. - Batelov

Referenční zemniče



Porovnání zlepšení zemního odporu u svislých 

zemnících tyčí různé délky s různým vnějším 

průměrem směsi zlepšující uzemnění 

BETOSAN EEC

Vnější průměr směsi 

zlepšující uzemnění 

BETOSAN EEC okolo svislé 

zemnící tyče (m)

Délka svislé zemnící tyče (m)

1,0 1,5 2,0

Zlepšení zemního odporu R procentuálně (%)

0,1 27,3 25,3 24,0

0,15 35,3 32,7 31,1

0,2 41,0 37,9 36,0

0,25 45,4 42,0 39,9

0,3 49,0 45,3 43,1

0,5 59,0 54,7 51,9
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Vnější průměr směsi zlepšující uzemnění BETOSAN EEC (m)

Zlepšení zemního odporu v závislosti na délce zemnící tyče a 
vnějším průměru směsi zlepšující uzemnění BETOSAN EEC (%)

Délka svislé zemnící tyče 1,0 m Délka svislé zemnící tyče 1,5 m
Délka svislé zemnící tyče 2,0 m



Vodorovný –

pásový nebo 

drátový vodič 

(zemnič)

BETOSAN EEC

BETOSAN EEC
BETOSAN EEC



Porovnání zlepšení zemního odporu u 

vodorovných zemnících pásků s různou šířkou 

směsi zlepšující uzemnění BETOSAN EEC 

(výška směsi 10 cm)

Šířka výkopu/směsi zlepšující uzemnění 

BETOSAN EEC okolo vodorovného 

zemnícího pásu (m)

Délka vodorovného zemnícího pásu 

(m)

5 10

Zlepšení zemního odporu R 

procentuálně (%)

0,15 24,2 20,7

0,23 29,3 25,1

0,30 32,5 27,9

0,45 37,4 32,0

0,60 40,8 35,0
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Šířka výkopu/směsi zlepšující uzemnění BETOSAN EEC (m)

Zlepšení zemního odporu v závislosti na délce vodorovného 
zemnícího pásu a šířce výkopu (směsi) zlepšující uzemnění 

BETOSAN EEC (%), při konstantní výšce (tloušťce) směsi 10 cm

Délka vodorovného zemnícího pásu 5 m Délka vodorovného zemnícího pásu 10 m


