PE-Studnia Wodomierzowa

Przykrycia studni

DN 1000 i DN 800

Pokrywa PE

Do bezpo∫redniego montaœu na PE stoœku studni DN/LW 625,
Klasa A, B i PE (PE-obciæœalna ruchem pieszych)
Typ						
PE (PE-obciæœalna ruchem pieszych), z uszczelkæ, LGH 63 D		
Klasa B, BEGU, DIN 1229/EN 124, szczelny na wody 			
opadowe ryglowany LGH 63 D, LDB 63 BDR

Wysoko∫√
3 cm
4 cm

PE-Studnia wodomierzowa DN 1000/625 i DN 800/625

Klasa A + B

P¬aska œebrowana podstawa z zag¬—bieniem dla pompy. Podstawa studni wzmocniona, z integralnymi stopniami ze stali nierdzewnej (CrNi) zgodnie z PN-EN 13101; DIN 1264, odleg¬o∫√
mi—dzy stopniami 25 cm, w¬æcznie z podestem do montaœu (konsoli) wodomierza Qn 6,0 m3/h
(inne Q moœliwe), wargowe uszczelki (zaleœne od ∫red. rury); Polistyren dla stoœka studni LW
625. W¬az max. Kl. B (Klasa D inny typ w¬azu); poziome, wzmacniajæce pier∫cienie zabezpieczajæce przed wyporem wód gruntowych. Wi—ksze ∫rednice rur lub inne typy wodomierzy
uzgodni√ z ROMOLD.

Dane Techniczne
Materia¬			
Trwa¬o∫√			
Test ci∫nienia (uszczelnia IS i ES)
Uszczelnienie (wlot / wylot) rury
			
			
			
Stopnie			
			
			
Maksymalna waga elementu
Podstawa			
			
			

Polietylen ekologiczny moœliwy do przerobu.
> 50 lat
0,5 bar nad i podci∫nienia
ROMOLD uszczelka wargowa
Typ IS, zgodny z DIN 4060, Materia¬ SBR
lub EPDM, test ci∫nienia 0,5 bar nad i 		
podci∫nienia.
ze stali nierdzewnej (CrNi) zgodne z PN-EN 		
13101 i DIN 1264, odleg¬o∫√ mi—dzy
stopniami 25 cm
ca. 70 kg
gotowa do montaœu, w¬æczenie z
zamontowanæ uszczelkæ i podestem do
zamontowania osprz—tu z wodomierzem

Wskazania wbudowania
Studnia musi by√ posadowiona na pod¬oœu piaskowo - œwirowym lub piaskowym, œwirowym,
t¬uczniowym o max granulacji do 30 mm (t¬uczen max 16 mm). Czysta warstwa pod¬oœa minimum 10 cm. Boczne wype¬nienie wokó¬ studni 50 cm. Materia¬ wype¬niajæcy naleœy nanosi√
warstwami i zag—szcza√. Naleœy przestrzega√ warunkòw instalacji podanych przez producenta. Przy posadowieniu studni w gruntach zagroœonych przemieszczaniem lub przy spadkach
przekraczajæcych 10% materia¬ wype¬niajæcy okre∫li producent studni.
Regulacja wysoko∫ci studni max. 20 cm. Ci—cie, wzd¬uz markeròw na stoœku studni. Przy tym
jest to wysoko∫√, ktòra nie uwzgl—dnia przykrycia studni (uwzgl—dni√ wysoko∫√ w¬azu lub
pokrywy).
Uœyj ∫rodka ∫lizgowego przy montaœu rury w uszczelce (szare myd¬o itp).
ROMOLD PE Pokrywa lub w¬az typ ROMOLD (œeliwna rama i pokrywa).

ROMOLD (dost—pna studnia bez rur, kzsta¬tek wodomierza)

Wysoko∫ci nazwy
Pokrywa studni, bezpo∫redni montaœ: 										
PE-pokrywa, (PE-obciæzalna ruchem pieszych) z uszczelkæ: LGH 63 D 							
Klasa B szczelny, ryglowany, z ramæ ROMOLD LDB 									

Wysoko∫√
3 cm
4 cm

PE-Studnia wodomierzowa DN 1000/62						
g¬—boko∫√: (powierzchnia w¬azu do rury wlotowej)
FWC 100.63/140.2 SBSD										
115 cm
FWC 100.63/165.2 SBSD										
140 cm
FWC 100.63/190.2 SBSD										
165 cm
FWC 100.63/215.2 SBSD										
190 cm
PE-Studnia wodomierzowa DN 800/625						
g¬—boko∫√: (powierzchnia w¬azu do rury wlotowej)
FWC 80.63/165.2 SBSD											
140 cm
FWC 80.63/190.2 SBSD											
165 cm
FWC 80.63/215.2 SBSD											
190 cm

FWC 80.63/165.2 SBSD (przyk¬ad)

FWC 100.63/165.2 SBSD (przyk¬ad)
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