
   
 

Інструкція з монтажу 
 

комплекту заземлення 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

      
 
 
 

Дякуємо за придбання нашої продукції. Для 
правильного монтажу та отримання якісного та 

надійного контуру заземлення, будь ласка, перед 
початком робіт уважно ознайомтесь з даною 

інструкцією. 
 

1. Підготовка місця монтажу 
- Перед початком робіт необхідно зробити 

приямок в землі глибиною 0,5 м та розміром 
0,4х04,м; 

 
2. Підготовка інструменту для монтажу 

- Підготувати  електричний відбійний молоток з 
патроном SDS-max та ударною силою більше 18 

Дж; 
-Вставити насадку на вібромолот у патрон 

відбійного молотка; 

 
 

3. Підготовка елементів заземлення 
-Нагвинтини наконечник на стрижень  до упору 

 

 
-Нагвинтити з`єднувальну муфту на протилежний 

кінець стрижня 
 

 

-Закрутити направляючу головку у з`єднувальну 
муфту до упору 

 
4.Занурення заземлюючого стрижня у грунт 

-За допомогою відбійного молотка та насадки на 
вібромолот занурити перший стрижень у землю 

 
5.Вивернути направляючу головку з муфти 
6.Підготовка другого стрижня для монтажу 
-Засипати струмопровідний порошок у муфту 

-Закрутити  другий стрижень у муфту 

 



-Нагвинтити з`єднувальну муфту на 
протилежний кінець стрижня 

 
- Закрутити направляючу головку у 

з`єднувальну муфту до упору 

 
7.Повторити пункти 4,5,6 для занурення 

наступних стрижнів заземлення 
8.Вимірювання опору контуру заземлення 

- Після монтажу трьох заземлюючих стрижнів 
рекомендуємо провести вимірювання опору 

заземлення.Після досягнення необхідного 
опору заземлення, монтаж  припиняється 
9.Приєднання заземлюючого провідника 
- Приєднання заземлюючого провідника 

(кабель,металева смуга)до контуру заземлення 
виконується за допомогою затискача 

 

-Місце приєднання заземлюючого провідника 
ізолюється від вологи герметизуючою стрічкою, 
використовуючи захисні рукавички (входять до 

комплекту). 

 
10.Відновити зовнішнє грунтове покриття 
11.Встановити оглядовий пристрій (опція) 

 
Енергомаг пропонує комплекти заземлення 
для різних типів грунтів. Склад стандартних 

комплектів наведено в табл.1. 
Також Ви маєте можливість замовити елементи 

модульного заземлення та грозозахисту. 
Таблиця 1 

Кількість, 
шт. 

Глибина контуру 
заземлення, м 

7,5 15 30 

Стрижень Ø 16 мм 5 10 20 

Муфта з`єднувальна 5 10 20 

Наконечник 1 1 2 

Головка направляюча 1 2 2 

Паста струмопровідна 1 2 1 

Стрічка водоблокуюча 1 1 1 

Насадка на вібромолот ─ ─ 1 

За допомогою комплектів заземлення Ви можете 
провести монтаж самостійно, або замовити монтаж 

силами наших фахівців. Ми маємо атестовану 
лабораторію Укрметртестстандарт, та надаємо усю 
необхідну документацію для енергопостачальних 

організацій. 
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