Betonalap-földelő
tervezési algoritmus

Tervezés megkezdése

Nagy átmeneti
ellenállás a
betonalap külső
oldalán, mint pl.
„fekete kád”,
„fehér kád”, teljesen
zárt szigetelés?

nem

Szükség van
villámvédelmi
intézkedésre?

Keretföldelő a
padlólemez alatt/
szigetelésen kívül,
hálóosztás:
≤ 10 m x 10 m

Földelőanyag
tartósan
korrózióálló

nem

igen

igen

igen

Egyedi földelés, mint
például pillér kehelyalap
kialakítva?

nem

Keretföldelő a
padlólemez alatt/
szigetelésen kívül,
hálóosztás:
≤ 20 m x 20 m

Földelőanyag
tartósan
korrózióálló

Üzemi célú potenciálkiegyenlítés az
alaplemezen belül, hálóosztás:
≤ 20 m x 20 m és 2 m-enként
összekötve a betonvasalással

Megfelelően
kivitelezett vasalt
betonalap van?
igen

Minden pillér
kehelyalapban
van fölelővezető, mely ≥
2,5 m hosszú

Vasalás nélküli
betonalap/
alapozás
acélhajerősítésű-/
hengerelt
betonból

Földelőanyag legalább 5 cm vastag
betonfedéssel
rendelkezik

Az egyedi kehelyalap földeléseket egymással
hálószerűen össze
kell kötni,
hálóosztás:
≤ 20 m x 20 m

Földelőanyag
tartósan
korrózióálló

nem

Betonalapföldelő
hálóosztás
≤ 20 m x 20 m

Betonalapföldelő
hálóosztás
≤ 20 m x 20 m

Földelőnyag
legalább 5 cm
vastag
betonfedéssel

Földelőanyag
legalább 5 cm
vastag
betonfedéssel vagy
tartósan
korrózióálló

2 m-enként összekötve
a betonvasalással

A hálószerű földelő és az üzemi célú
potenciálkiegyenlítő háló legalább
20 m-enként egymással összekötve, és
minden villámvédelmi levezető bekötve

Csatlakozózászló a fő földelő kapocshoz, a külső
villámvédelem levezetőihez, csatlakozózászló talajból
kiálló része legyen legalább 1,5 m hosszú

Mérés és dokumentálás

villámvédelmi
csatlakozó zászló

vízzáró-beton
talajszint

korrózióálló keretföldelő
hálóosztás < 10 x 10 m

legmagasabb talajvíz-állás
7

FFS

üzemi potenciálkiegyenlítő vezető
hálóosztás < 20 x 20 m
alaplemez
vasalás

keresztösszekötő kapocs
összekötő kapocs
összekötés 2 m-enként

tömítőszalag

fali átvezetés
nyomásálló vízzáró
7 MV-kapocs

FFS: fő földelősín

tisztasági réteg

Földelés kialakítása a DIN 18014 (MSZ EN 62305-3:2009 E5.4.3.2) szerint „fehér kád“ - vízzáró beton

beton

talajszint

villámvédelmi
csatlakozó zászló
korrózióálló keretföldelő
hálóosztás < 10 x 10 m

FFS

külső- / lábazati
szigetelés

alaplemez
vasalás

üzemi potenciálkiegyenlítő vezető
hálóosztás < 20 x 20 m
SV-kapocs
összekötő kapocs
összekötés 2 m-enként

tömítőszalag

földelési fixpont
MV-kapocs

FFS: fő földelősín
tisztasági réteg
Keretföldelő kialakítása a DIN 18014 (MSZ EN 62305-3:2009 E5.4.3.2) szerint „zárt kád - teljes kerületi szigetelés“ kivitel

talajfelszín
legmagasabb
talajvízszint

beton
alaplemez

nyomás alatt lévő vízzel
szemben ellenálló fali
átvezetés

tisztasági
réteg
csatlakozózászló

összekötőkapocs

üzemi potenciálkiegyenlítő vezető

Keretföldelő és üzemi potenciálkiegyenlítő vezető

keretföldelő

