Producent i dystrybutor:
1020

S£UP W11
Budowa:
Konstrukcja masztu s³upa W11 sk³ada siê z dwóch równoleg³ych rur O60x3,2,
po³aczonych na szczycie ³¹cznikiem. W dolnej czeœci rury masztu zamocowane
sa do kwadratowego ko³nierza mocuj¹cego.

4500

Bezpoœrednio na ko³nierzu mocuj¹cym, pomiêdzy rurami masztu znajduje siê
wykonana z rury kwadratowej skrzynka przy³aczeniowa zawieraj¹ca drzwiczki
dostêpowe, zamykane przy pomocy œruby. Wewn¹trz wnêki wykonany jest stelarz
umo¿liwiaj¹cy zamocowanie tabliczki przy³aczeniowej.

O76 3500
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Oprawy mocowane s¹ do s³upa poprzez zamocowanie dodatkowych wysiegników.

Sposób monta¿u:
Przed zamocowaniem s³upa nale¿y do jego wnêtrza wprowadziæ koñcówki
przewodów elektrycznych i wyprowadziæ przez je otwór inspekcyjny.
.
S³up mocowany jest do fundamentu przy pomocy ko³nierza o gruboœci 10 mm,
przykrêcanego do fundamentu za pomoc¹ 4 œrub M20 o rozstawie 190x190 mm.

O159 1000

Przewody nale¿y doci¹æ na odpowiedni¹ d³ugoœæ i zainstalowaæ w gniazdach
tabliczki bezpiecznikowo-przy³¹czeniowej.
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DANE TECHNICZNE:
Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie s³upa 0,7 m.2 (pole korony symetryczne
wzglêdem osi pionowej s³upa).
Dopuszczalna masa korony 80 kg (œrodek masy w osi s³upa).
Wartoœci wyznaczone dla strefy wiatrowej “I” (20m/s) wg. PN-77/B-02011

MOCOWANIE S£UPA
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S³up
Nakrêtka M20
Podk³adka

4xM20

F100
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POLE W11
Construction:

At the bottom of the post, the pipes are attached to a square mounting flange.
Luminaries are mounted onto the post with the help of additional arms.
Directly on the mounting flange, between the pipes of the post, there is a
connecting cubicle made from a square pipe, fitted with an access door
locked with the help of a bolt. Inside the cubicle, there is a rack that enables
one to install a connecting panel.
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2xO60 3500

The load-bearing structure of the W11 post consists of two parallel pipes with
a diameter of O60x3,2, connected at the top with the help of a connecting element.

Anchorage

O159 1000

The post should be mounted on an F100 foundation with a 190x190 spacing
of four M20 mounting bolts.

TECHNICAL INFORMATION:
Maximum side area mouinting on the top of pole are 0,7 m.2
(area simetrically to the pole axis).
Maximum weight on the top of pole 80 kg.
Parameters calculated for wind area “I” (20m/s) according to PN-77/B-02011
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