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Studnia AROT-SET

Stud nia znaj du je za sto so wa nie w pro jek tach sta dio nów i in -

nych obiek tów spor to wych, miejsc or ga ni za cji im prez ma so -

wych oraz wszę dzie tam, gdzie chcie li by śmy za in sta lo wać

nie wi docz ny, sta ły punkt za si la nia. 

Bu do wa

Stud nia mo du ło wa z two rzy wa sztucz ne go o wy mia rach we -

wnętrz nych 600x450x880mm wy po sa żo na jest w roz dziel ni cę

fir my PCE ty pu Ko sza lin o stopniu ochrony IP67. Stud nia po -

sia da sys tem ła twe go otwie ra nia po kry wy – Easy lift umoż li wia -

ją cy ręcz ne otwar cie po kry wy przy uży ciu nie wiel kiej si ły z ry -

glo wa niem za bez pie cza ją cym po kry wę przed sa mo za mknię -

ciem. Ra ma stud ni, si łow ni ki oraz in ne pro fi le sta lo we wy ko na -

ne są ze sta li kwa so od por nej gwa ran tu ją cej dłu gą ży wot ność

i nie za wod ność na wet w nie sprzy ja ją cych wa run kach oto cze -

nia. Stan dar do wa po kry wa kom po zy to wa po sia da kla sę ob cią -

żal no ści B wg nor my PN -EN 124 tj. do 12,5 to ny i mo że być

sto so wa na w miej scach prze zna czo nych do ru chu sa mo cho -

dów oso bo wych. Ist nie je rów nież moż li wość za sto so wa nia po -

kryw przy sto so wa nych do wy ło że nia kost ką lub dar nią. Ścia ny

stud ni wy ko na ne są z 5 po li ety le no wych mo du łów o wy so ko -

ści 155 mm a mo duł den ny wy po sa żo ny jest w pły tę po li ety le -

no wą z otwo rem dre na żo wym. 

Stan dar do wo roz dziel ni ca ty pu Ko sza lin wy po sa żo na jest

w czte ry gniaz da 16A/~230V, dwa gniaz da 16A/~400V oraz

jed no gniaz do 32A/~400V. Roz dziel ni ca zo sta ła wy po sa żo na

w za bez pie cze nia róż ni co wo prą do we FI 63/4/0,03A, jed no za -

bez pie cze nie o cha rak te ry sty ce B 16A/3 oraz dwa za bez pie cze -

nia o cha rak te ry sty ce B 16A/1. Za si la nie roz dziel ni cy od by wa

się po przez pusz kę przy łą cze nio wą o prą dzie zna mio no wym

max In=80A oraz stop niu ochro ny IP67, z któ rej wy pro wa dzo no

ka bel H07BQ -F 5G16 do ze sta wu gniazd. Pusz ka umoż li wia

przy łą cze nie ka bla za si la ją ce go stud nię o prze kro ju 16, 25 lub

max 35mm2. Wpro wa dze nie ka bla za si la ją ce go do stud ni od by -

wa się przez prze pust mu łosz czel ny lub przej ście przez stud nię
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Montaż studni w ziemi

przy go to wa ne do po łą cze nia z ru rą o średnicy 110 mm. Wpro -

wa dze nie ka bla do pusz ki przy łą cze nio wej od by wa się przez

dław ni cę skrę ca ną. W stud ni wy ko na ne są po łą cze nia wy rów -

naw cze prze wo dem YL gY 1x16m m2. Ka ble łą cze nio we o izo la -

cji 750V

Ist nie je też moż li wość za mon to wa nia roz dziel ni cy ty pu Ko sza lin

w in nej spe cy fi ka cji ofe ro wa nej przez fir mę PCE, jak rów nież za -

mon to wa nia in nej roz dziel ni cy lub li stwy za ci sko wej o wy mia -

rach mniej szych bądź rów nych wy mia rom roz dziel ni cy Ko sza lin.

Pro dukt do star cza ny jest do klien ta zmon to wa ny i kom plet nie

wy po sa żo ny wg uzgod nio nej spe cy fi ka cji. Go to wa stud nia z po -

kry wą kom po zy to wą wa ży je dy nie 77 kg i mo że być prze wo żo -

na i za mon to wa na w zie mi bez uży cia cięż kie go sprzę tu. 

� Przed roz po czę ciem po sa do wie nia stud ni na le ży do kład nie
wy mie rzyć głę bo kość wy ko pu w od nie sie niu do do ce lo we go
po zio mu na wierzch ni i wy po zio mo wać dno wy ko pu wy peł -
nio ne pod syp ką z pia sku lub żwi ru o gru bo ści min 20 cm,
o frak cji 2 – 12 mm, za gęsz czo ną do 95 stop ni wg ska li
zmo dy fi ko wa ne go Proc to ra.

� Po wy ko na niu tej czyn no ści na le ży po sa do wić stud nię w wy -
ko pie, wpro wa dzić i pod łą czyć ka bel za si la ją cy wier cąc

otwór w do wol nym miej scu ścia ny stud ni z za cho wa niem
mi ni mal ne go pro mie nia gię cia wpro wa dza ne go ka bla.

� Na stęp nie wy peł nić wy kop grun tem ro dzi mym, zwra ca jąc
szcze gól ną uwa gę aby nie za wie rał on ka mie ni. Grunt do -
oko ła stud ni po wi nien być rów nież za gęsz czo ny do 95
stop ni wg ska li zmo dy fi ko wa ne go Proc to ra.
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Do sko na łym przy kła dem zre ali zo wa nej in we sty cji z wy ko rzy sta -

niem stud ni AROT SET jest ich mon taż na Ryn ku w Kro śnie.

Ze wzglę du na za byt ko wy cha rak ter Ryn ku, głów nym ce lem

i za my słem in we sto ra (Urząd Mia sta w Kro śnie) by ło za in sta lo -

wa nie nie wi docz nych, sta łych punk tów za si la nia roz miesz czo -

nych na ca łej po wierzch ni pla cu. By ło to ko niecz ne, bo wiem

na Ryn ku w cią gu ca łe go ro ku, od by wa się wie le im prez, do or -

ga ni za cji któ rych, nie zbęd ne jest pew ne i bez piecz ne do star cze -

nie ener gii elek trycz nej. 

Wy ko naw ca tej in we sty cji – fir ma AGZ z Kro sna, zwró ci ła się

do nas z py ta niem o mo żli wość wy ko rzy sta nia stud ni AROT -

-SET w tej in we sty cji. Efek tem na szej współ pra cy jest 7 stud ni

uło żo nych pod bru ko wą na wierzch nią Ryn ku.

Przedstawiamy relację zdjęciową z tej in we sty cji.

Realizacje


