
Název Označení Název Označení

svorka univerzální SU podpěra vedení do zdiva PV 1b-20

svorka univ. s jednou příložkou SUA podpěra vedení do zdiva PV 1b-25

svorka univ. bez středové desky SUB podpěra vedení na hmoždinku PV 1h

svorka spojovací SS podpěra vedení na stěnu PV 1s

svorka spojovací s příložkou SSp podpěra vedení pod tašky PV 11

svorka zkušební SZa podpěra vedení pod tašky PV 11b

svorka zkušební SZb podpěra vedení pod tašky PV 11c

svorka zkušební SZc podpěra vedení pod tašky PV 11d

svorka připojovací SP podp. ved. pod krytinu na svahu PV 12

svorka připojovací SPb podp. ved. pod krytinu na svahu PV 13

svorka připojovací SPc podpěra vedení pod hřebenáče PV 14

svorka připojovací SPd podpěra vedení na hřebenáče PV 15a

svorka připojovací SPe podpěra vedení na hřebenáče PV 15b

svorka křížová SK podpěra vedení na hřebenáče PV 15c

svorka křížová+mezideska SK+1 podp. ved. na hřeben. univ. malá PV 15d

svorka křížová M6 SK E podp. ved. na hřeben. univ. velká PV 15e

svorka křížová+mezideska M6 SK+1 E podp. ved. na hřeben. plast. šindelů PV 15f

svorka křížová diagonální SKd podp. ved.pro vl.eternit na hřeben PV 16

svorka křížová velká SKv podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17

svorka k jímací tyči SJ 1 podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17p

svorka k jímací tyči SJ 1b podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17pp

svorka k jímací tyči JT SJ 1c podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17ppp

svorka k tyči diagonální SJ 1d podpěra vedení pro vlnitý eternit PV 17pppp

svorka k jímací tyči SJ 1e podp. vedení do dřev. konstrukcí PV 18

svorka k jímací tyči SJ 1f podložka Podl. 6

svorka k zemnící tyči SJ 2 podložka Podl. 8

svorka k zemnící tyči SJ 2b podložka PE Podl. 6 PE

svorka na okapové žlaby SOa podložka PE Podl. 8 PE

svorka na okapové žlaby SOb podložka gumová Podl. 6 - guma 

svorka na okapové žlaby SOc podložka gumová Podl. 8 - guma 

svorka na okapové svody ST krytka PE Krytka PE 

svorka na okap.svody bez pásku ST bez p. podp. ved. na ploché stř. - plast-štěrk PV 21c

páska nerez rozměr 16 x 0,5 Páska nerez nástavec PV 21c Nástavec PV 21c 

svorka na potrubí 1/2"      (22 mm) ST 1 víčko PV 21c Víčko PV 21c 

svorka na potrubí 3/4"      (27 mm) ST 2 podp. ved. na ploché stř. - beton/plast PV 21d

svorka na potrubí 1"         (34 mm) ST 3 podp. ved. na ploché stř. - plast PV 21d-plast

svorka na potrubí 5/4"      (43 mm) ST 4 podp. vedení pod střešní krytinu PV 22a

svorka na potrubí 1 1/2"   (49 mm) ST 5 podp. vedení pod střešní krytinu PV 22ap

svorka na potrubí 2"        (61 mm) ST 6 podp. vedení pod střešní krytinu PV 22b

svorka na potrubí 2 1/2"   (77 mm) ST 7 podp. vedení na plechové střechy PV 23

svorka na potrubí 3"        (90 mm) ST 8 podp. vedení na plechové střechy PV 23b

svorka na potrubí 4"       (115 mm) ST 9 podp. vedení na želez. konstrukce PV 32

svorka na okapové trouby ST 10 podpěra vedení do zdiva PV 41

svorka na okapové trouby ST 11 podpěra vedení do zdiva PV 42

svorka páska-páska M6 SR 2a podpěra vedení na konstrukce PV 43

svorka páska-páska+mezides.M6 SR 2a+1 podpěra vedení na konstrukce PV 44

svorka páska-páska SR 2b podpěra vedení na konstrukce PV 44b

svorka páska-páska+mezideska SR 2b+1 držák ochranného úhelníku DOUa-15

svorka páska-páska diagonální velká SR 2dv držák ochranného úhelníku DOUa-20

svorka páska-páska diagonální malá SR 2dm držák ochranného úhelníku DOUa-25

svorka páska-páska velká SR 2v držák ochr. úhelníku do dřeva DUDa-11

svorka páska-drát SR 3a držák ochr. úhelníku do dřeva DUDa-18

svorka páska-drát SR 3b držák ochr. úhelníku do dřeva DUDa-22

svorka páska-drát+mezideska SR 3b+1 držák ochr. úhelníku do dřeva DUDa-27

svorka páska-drát M6 SR 3b E držák ochr. úhelníku do dřeva DUDa-32

svorka páska-drát+mezideska M6 SR 3b+1 E držák ochr. úhelníku do dřeva DUDa-37

svorka páska-drát SR 3c držák ochr. úhelníku na stěnu DUS

svorka páska-drát diagonální SR 3d držák ochr. úhelníku do dřeva DUDb

svorka páska-drát velká SR 3v držák ochr. úhelníku do zdiva DUZ

svorka páska-páska-drát (klín) SRK držák jímače a ochranné trubky DJT

svorka páska-páska-drát (třmen) SKT držák jímače a trubky do dřeva DJD

svorka drát-drát-páska (třmen) SKTm držák jímače a trubky do dřeva DJDp

svorka páska-páska-drát (třmen) SKTz držák jímače a trubky do dřeva DJDpp

svorka páska-páska-drát - příložka SKTzp držák jímače a trubky do dřeva DJDppp

svorka páska-páska-drát (třmen) SRT držák jímače a trubky do dřeva DJDpppp

svorka k zemnícímu bodu páska-drát ZBSRm držák jímače a trubky do dřeva DJDh

svorka k zemnícímu bodu páska-drát ZBSRv držák jímače a trubky do dřeva DJDb

podpěra vedení do zdiva PV 1a-15 držák jímače a trubky do dřeva DJDbp

podpěra vedení do zdiva PV 1a-20 držák jímače a trubky do dřeva DJDbpp

podpěra vedení do zdiva PV 1a-25 držák jímače a trubky do dřeva DJDbppp

podpěra vedení do zdiva PV 1a-30 držák jímače a trubky do dřeva DJDbpppp

podpěra vedení do zdiva PV 1b-15 držák jímače a trubky do dřeva DJDc

příloha č. 1/4

Příloha k prohlášení o obecné bezpečnosti výrobků č. 1/2017

Součásti pro hromosvody a uzemnění 



Název Označení Název Označení

držák jímače a trubky do dřeva DJDcp svorka k zemnící tyči SJ 2 Cu

držák jímače a trubky do dřeva DJDcpp svorka k zemnící tyči SJ 2b Cu

držák jímače a trubky do dřeva DJDcppp svorka na okapové žlaby SOa Cu

držák jímače a trubky do dřeva DJDcpppp svorka na okapové žlaby SOb Cu

držák jímače a trubky do zdiva DJZ svorka na okapové žlaby SOc Cu

držák jímače a trubky na stěnu DJSb svorka na okapové trouby ST Cu

držák jímací tyče JT DJSc svorka na okap.tr. bez pásku ST bez p.Cu

držák jímače na krov DJ4H páska měď rozměr 16 x 0,3               Páska Cu

držák jímače na krov DJ4D svorka na potrubí 1/2"    (22 mm) ST 1 Cu

ochranná stříška horní OSH svorka na potrubí 3/4"    (27 mm) ST 2 Cu

ochranná stříška dolní OSD svorka na potrubí 1"       (34 mm) ST 3 Cu

ochranný úhelník OU 1,7 svorka na potrubí 5/4"    (43 mm) ST 4 Cu

ochranný úhelník OU 2,0 svorka páska-páska SR 2b Cu

ochranná trubka OT 1,7 svorka páska-drát SR 3b Cu

zaváděcí tyč TZ 1,5 svorka páska-drát SR 3c Cu

zaváděcí tyč TZ 2,0 podpěra vedení do zdiva PV 1a-15 Cu

jímací tyč s rovným koncem JR 1,0 podpěra vedení do zdiva PV 1a-20 Cu

jímací tyč s rovným koncem JR 1,5 podpěra vedení do zdiva PV 1a-25 Cu

jímací tyč s rovným koncem JR 2,0 podpěra vedení do zdiva PV 1a-30 Cu

jímací tyč s rovným koncem JR 3,0 podpěra vedení do zdiva PV 1b-15 Cu

jímací tyč s rovným koncem JR 4,0 podpěra vedení do zdiva PV 1b-20 Cu

jímací tyč s rovným koncem JR 5,0 podpěra vedení do zdiva PV 1b-25 Cu

jímací tyč s rovným koncem JR 6,0 podpěra ved. na hmoždinku PV 1h Cu

podložka gumová Podl. PB9 podpěra vedení pod tašky PV 11 Cu

podstavec betonový 9kg PB9 podpěra vedení pod tašky PV 11b Cu

podložka gumová Podl. PB19 podpěra vedení pod tašky PV 11c Cu

podstavec betonový 19kg PB19 podpěra vedení pod tašky PV 11d Cu

stojan pro jímací tyč SJ podp.ved.pod krytinu na svahu PV 12 Cu

objímka jímací tyče OJ podp.ved.pod krytinu na svahu PV 13 Cu

tyč spojovací TS podpěra ved. pod hřebenáče PV 14 Cu

jímací tyč s kovaným hrotem JK 1,0 podpěra ved. na hřebenáče PV 15a Cu

jímací tyč s kovaným hrotem JK 1,5 podpěra ved. na hřebenáče PV 15b Cu

jímací tyč s kovaným hrotem JK 2,0 podpěra ved. na hřebenáče PV 15c Cu

jímací tyč s vrutem JV 1,0 podpěra ved. na hřebenáče PV 15d Cu

jímací tyč s vrutem JV 1,5 podpěra ved. na hřebenáče PV 15e Cu

jímací tyč s vrutem JV 2,0 podp. vedení pro vlnitý eternit PV 17 Cu

zemnící tyč ZT 1,0 podp. vedení pro vlnitý eternit PV 17p Cu

zemnící tyč ZT 1,5 podp. vedení pro vlnitý eternit PV 17pp Cu

zemnící tyč ZT 2,0 podložka Podl. 6 Cu

zemnící tyč se svorkou ZT 1,0s podložka Podl. 8 Cu

zemnící tyč se svorkou ZT 1,5s podp. ved. pod střeš. krytinu PV 22a Cu

zemnící tyč se svorkou ZT 2,0s podp. ved. pod střeš. krytinu PV 22ap Cu

zemnící tyč z "T" profilu ZT 1,0t podp. ved. pod střeš. krytinu PV 22b Cu

zemnící tyč z "T" profilu ZT 1,5t podp. ved. na plech. střechy PV 23 Cu

zemnící tyč z "T" profilu ZT 2,0t podp. ved. na železné konstr. PV 32 Cu

zemnící tyč z křížového profilu ZT 1,0k podpěra vedení do zdiva PV 42 Cu

zemnící tyč z křížového profilu ZT 1,5k podp. vedení na konstrukce PV 44 Cu

zemnící tyč z křížového profilu ZT 2,0k držák ochranného úhelníku DOUa-15 Cu

zemnící deska ZD 01 držák ochranného úhelníku DOUa-20 Cu

zemnící deska ZD 01a držák ochranného úhelníku DOUa-25 Cu

zemnící deska ZD 02 držák ochranného úhelníku DUDa-18 Cu

drát Ø 8 mm (0,40 kg/m)           Drát 8 držák ochranného úhelníku DUDa-22 Cu

drát Ø 10 mm (0,62 kg/m)            Drát 10 držák ochranného úhelníku DUDa-23 Cu

drát Ø 10/13 PVC (0,695 kg/m)      Drát 10/13 PVC držák ochranného úhelníku DUDa-27 Cu

lano 50 mm
2 

(0,40 kg/m)               Lano 50 držák ochr. úhelníku do dřeva DUDb Cu

páska 20x3 (0,48 kg/m)         Páska 20x3 držák ochr. úhelníku do zdiva DUZ Cu

páska 30x4 (0,95 kg/m)           Páska 30x4 m, v držák jímače a ochr. trubky DJT Cu

držák pásky DP držák jímače a trub. do dřeva DJD Cu

držák pásky DPb držák jímače a trub. do dřeva DJDp Cu

tyč pro zemnící bod M10 Osa M10 držák jímače a trub. do dřeva DJDpp Cu

svorka univerzální SU Cu držák jímače a trub. do dřeva DJDh Cu

svorka univ. s jednou příložkou SUA Cu držák jímače a trub. do dřeva DJDb Cu

svorka univ.bez středové desky SUB Cu držák jímače a trub. do dřeva DJDbp Cu

svorka spojovací SS Cu držák jímače a trub. do dřeva DJDbpp Cu

svorka spojovací s příložkou SSp Cu držák jímače a trub. do zdiva DJZ Cu

svorka zkušební SZa Cu ochranná stříška horní OSH Cu

svorka zkušební SZc Cu ochranná stříška dolní OSD Cu

svorka připojovací SP Cu ochranný úhelník OU 1,7 Cu

svorka připojovací SPb Cu ochranná trubka OT 1,7 Cu

svorka křížová SK Cu jímací tyč s rovným koncem JR 1,0 Cu

svorka k jímací tyči SJ 1 Cu jímací tyč s rovným koncem JR 1,5 Cu

svorka k jímací tyči SJ 1b Cu jímací tyč s rovným koncem JR 2,0 Cu

příloha č. 2/4
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Název Označení Název Označení

jímací tyč s rovným koncem JR 3,0 Cu podpěra ved. na hřebenáče PV 15c N.

jímací tyč s rovným koncem JR 4,0 Cu podpěra ved. na hřebenáče PV 15d N

jímací tyč s kovaným hrotem JK 1,0 Cu podpěra ved. na hřebenáče PV 15e N

jímací tyč s kovaným hrotem JK 1,5 Cu podp. ved. na hřeben. plast. šindelů PV 15f N

jímací tyč s kovaným hrotem JK 2,0 Cu podp. ved. pro vlnitý eternit PV 17 N

zemnící tyč ZT 1,0 Cu podp. ved. pro vlnitý eternit PV 17p N

zemnící tyč ZT 1,5 Cu podp. ved. pro vlnitý eternit PV 17pp N

zemnící tyč ZT 2,0 Cu podložka Podl. 6 N

drát Ø 7 mm  (0,35 kg/m) Drát 7 Cu T/2 podložka Podl. 8 N

drát Ø 8 mm  (0,45 kg/m)   Drát 8 Cu T/4 podp. ved. pod střeš. krytinu PV 22a N

drát Ø 8 mm  (0,45 kg/m)   Drát 8 Cu T/2 podp. ved. pod střeš. krytinu PV 22ap N

svorka univerzální SU N podp. ved. pod střeš. krytinu PV 22b N

svorka univ. s jednou příložkou SUA N podp. ved. na plech. střechy PV 23 N

svorka univ.bez stř.desky SUB N podp. ved. na plech. střechy PV 23b N

svorka univ.bez stř.desky SUB N V4A podp. ved. na železné konstr. PV 32 N

svorka spojovací SS N podpěra vedení na konstrukce PV 44b N

svorka zkušební SZa N držák ochranného úhelníku DUDa-18 N

svorka zkušební SZc N držák ochr. úhel. do dřeva DUDa-22 N

svorka připojovací SP N držák ochr. úhel. do dřeva DUDa-23 N

svorka připojovací SPc N držák ochr. úhel. do dřeva DUDa-27 N

svorka připojovací SPd N držák ochr. úhelníku na stěnu DUS N

svorka připojovací SPe N držák jímače a trub.do dřeva DJD N

svorka křížová SK N držák jímače a trub.do dřeva DJDp N

svorka křížová SK N V4A držák jímače a trub.do dřeva DJDpp N

svorka křížová M6 SK E N držák jímače a trub.do dřeva DJDc N

svorka křížová M6 SK E N V4A držák jímače a trub.do dřeva DJDcp N

svorka křížová diagonální SKd N držák jímače a trub.do dřeva DJDcpp N

svorka křížová diagonální SKd N V4A držák jímače a trubky na stěnu DJSb N

svorka křížová velká SKv N V4A ochranný úhelník OU 1,7 N

svorka k jímací tyči SJ 1b N ochranná trubka OT 1,7 N

svorka k jímací tyči JT SJ 1c N zaváděcí tyč TZ 1,5 N V4A 

svorka k tyči diagonální SJ 1d N V4A jímací tyč s rovným koncem JR 1,0 N

svorka k jímací tyči SJ 1e N jímací tyč s rovným koncem JR 1,5 N

svorka k jímací tyči SJ 1f N jímací tyč s rovným koncem JR 2,0 N

svorka na okapové žlaby SOc N jímací tyč s rovným koncem JR 3,0 N

svorka na okapové trouby ST N jímací tyč s kovaným hrotem JK 1,0 N

svorka na okap.tr.bez pásku ST bez p. N jímací tyč s kovaným hrotem JK 1,5 N

svorka na potrubí 1/2"    (22 mm) ST 1 N jímací tyč s kovaným hrotem JK 2,0 N

svorka na potrubí 3/4"    (27 mm) ST 2 N drát Ø 8 mm   (0,40kg/m)     Drát 8 N

svorka na potrubí 1"       (34 mm) ST 3 N drát Ø 10 mm (0,62kg/m) Drát 10 N V4A

svorka na potrubí 5/4"    (43 mm) ST 4 N páska 30x3,5 (0,84kg/m) Páska 30x3,5 N

svorka na potrubí 1 1/2" (49 mm) ST 5 N páska 30x3,5 (0,84kg/m) Páska 30x3,5 N V4A

svorka na potrubí 2"        (61 mm) ST 6 N svorka univerzální SU Al

svorka na potrubí 2 1/2" (77 mm) ST 7 N svorka univ. s jednou příložkou SUA Al

svorka na potrubí 3"        (90 mm) ST 8 N svorka univ. bez středové desky SUB Al

svorka na potrubí 4"       (115 mm) ST 9 N svorka spojovací SS Al

svorka páska-páska SR 2b N svorka zkušební SZa Al

svorka páska-páska SR 2b N V4A svorka připojovací SP Al

svorka páska-páska diagonální velká SR 2dv N svorka připojovací SPc Al

svorka páska-páska diagonální velká SR 2dv N V4A svorka připojovací SPd Al

svorka páska-páska velká SR 2v N V4A svorka připojovací SPe Al

svorka páska-drát SR 3b N svorka k jímací tyči SJ 1b Al

svorka páska-drát+mezideska SR 3b+1 N svorka k jímací tyči JT SJ 1c Al

svorka páska-drát SR 3b N V4A svorka na okapové žlaby SOc Al

svorka páska-drát diagonální SR 3d N jímací tyč 1m k PV15 a,b,c,d,e JR PV 15

svorka páska-drát diagonální SR 3d N V4A jímací tyč s rovným koncem JR 1,0 AlMgSi

svorka páska-drát velká SR 3v N V4A jímací tyč s rovným koncem JR 1,5 AlMgSi

svorka drát-drát-páska (třmen) SKTm N V4A jímací tyč s rovným koncem JR 2,0 AlMgSi

svorka páska-páska-drát (třmen) SKTz N V4A jímací tyč s rovným koncem JR 2,5 AlMgSi

svorka páska-páska-drát-příložka SKTzp N V4A jímací tyč s rovným koncem JR 3,0 AlMgSi

svorka páska-páska-drát (třmen) SRT N V4A jímací tyč s rovným koncem JR 4,0 AlMgSi

zemnící bod ZB N V4A jímací tyč s rovným koncem JR 5,0 AlMgSi

zemnící bod ZB 12/10 N V4A jímací tyč s rovným koncem JR 6,0 AlMgSi

tyč pro zemnící bod M10 Osa M10 N V4A jímací tyč - trubka JT 4,0 AlMgSi

svorka k zemnícímu bodu páska-drát ZBSRm N V4A jímací tyč - trubka JT 5,0 AlMgSi

svorka k zemnícímu bodu páska-drát ZBSRv N V4A jímací tyč - trubka JT 5,5 AlMgSi

podpěra ved. na hmoždinku PV 1h N jímací tyč - trubka JT 6,0 AlMgSi

podpěra vedení na stěnu PV 1s N jímací tyč s rovným koncem 18/10 JR 1,5 18/10 AlMgSi

podpěra vedení pod tašky PV 11b N jímací tyč s rovným koncem 18/10 JR 2,0 18/10 AlMgSi

podpěra vedení pod tašky PV 11c N jímací tyč s rovným koncem 18/10 JR 2,5 18/10 AlMgSi

podpěra ved. na hřebenáče PV 15a N jímací tyč s rovným koncem 18/10 JR 3,0 18/10 AlMgSi

podpěra ved. na hřebenáče PV 15b N jímací tyč s rovným koncem 18/10 JR 4,0 18/10 AlMgSi

příloha č. 3/4
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Název Označení

jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka JR 1,5 18/10t AlMgSi

jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka JR 2,0 18/10t AlMgSi

jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka JR 2,5 18/10t AlMgSi

jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka JR 3,0 18/10t AlMgSi

jímací tyč s rovným koncem 18/10 trubka JR 4,0 18/10t AlMgSi

drát Ø 8 mm (0,135kg/m) Drát 8 AlMgSi T/4

drát Ø 8 mm (0,135kg/m)  Drát 8 AlMgSi T/2

drát Ø 8/11 mm PVC (0,200kg/m)  Drát 8 AlMgSi+PVC

"T" držák oddáleného hromosvodu DOHS

"T" držák oddál.hrom.s kloubem DOHSK

"L" držák oddáleného hromosvodu DOHL

"L" držák oddál.hrom.s kloubem DOHLK

držák oddál.hrom.rohový DOHR

držák oddál.hrom.rohový s kloubem DOHRK

držák oddál.hrom.úhlový DOHU

držák oddál.hrom.úhlový s kloubem DOHUK

držák oddál.hrom.k jím.tyči s kloub. DOHJK

držák oddál.hrom.na trubku DOHT

držák oddál.hrom.na trubku s kloub. DOHTK

držák oddál.hrom.na trubku 1/2" DOHT 1

držák oddál.hrom.na trubku 3/4" DOHT 2

držák oddál.hrom.na trubku 1" DOHT 3

držák oddál.hrom.na trubku 5/4" DOHT 4

držák oddál.hrom.na trubku 1 1/2" DOHT 5

držák oddál.hrom.na trubku 2" DOHT 6

držák oddál.hrom.na trubku 2 1/2" DOHT 7

držák oddál.hrom.na trubku 3" DOHT 8

držák oddál.hrom.na trubku 4" DOHT 9

kloub pro oddálený hromosvod KOH

izolační tyč pro vodič 430mm ITV 43

izolační tyč pro vodič 680mm ITV 68

izolační tyč pro vodič 930mm ITV 93

izolační tyč pro jímací tyč 430mm ITJ 43

izolační tyč pro jímací tyč 680mm ITJ 68

izolační tyč pro jímací tyč 930mm ITJ 93

izolační tyč 1m IT

izolační tyč pro jímací tyč 430mm ITJc 43

izolační tyč pro jímací tyč 680mm ITJc 68

izolační tyč pro jímací tyč 930mm ITJc 93

podpěra ved. do zdiva PV 1p-20

podpěra ved. do zdiva PV 1p-30

podpěra ved. do zdiva - plast PV 1p-55

podpěra ved. do zdiva PV 1p-20 Cu

podpěra ved. do zdiva PV 1p-30 Cu

podpěra ved. do zdiva PV 1p-55 Cu

svorkovnice hlavního pospojení Svorkovnice

rovnačka kladková na drát 8 a 10 mm Rovnačka kladková

rovnačka ruční - 2 kolíky Rovnačka 2k FeZn

rovnačka ruční - 3 kolíky Rovnačka 3k FeZn

rovnačka ruční - 2 kolíky Rovnačka 2k Cr

rovnačka ruční - 3 kolíky Rovnačka 3k N

plech olověný 0,6 mm                 Plech olověný

štítek označení č.1 Štítek č.1

štítek označení č.2 Štítek č.2

štítek označení č.3 Štítek č.3

štítek označení č.4 Štítek č.4

štítek označení č.5 Štítek č.5

štítek označení č.6 Štítek č.6

štítek označení č.7 Štítek č.7

štítek označení č.8 Štítek č.8

štítek označení č.9 Štítek č.9

štítek označení č.0 Štítek č.0

štítek bez označení Štítek bez označení

štítek označení uzemnění Štítek uzemnění

štítek označení zemnící desky Štítek zem.deska

štítek označení zemnící tyče Štítek zem.tyč

štítek označení zemnící pásky Štítek zem.páska

štítek označení směru Štítek směr levý

štítek označení směru Štítek směr pravý 

štítek označení směru dvoustranný Štítek směr dvojstr.

štítek označení revize Štítek revize

příloha č. 4/4

Součásti pro hromosvody a uzemnění 

Příloha k prohlášení o obecné bezpečnosti výrobků č. 1/2017


