Producent i dystrybutor:
1020

S£UP WS3
Budowa:
Konstrukcja noœna s³upa WS3 wykonana jest z rur stalowych o zewnêtrznej
œrednicy O159 [1] i O101 [2], po³¹czonych ze sob¹ metod¹ spawania.
O

W bazie s³upa wykonane s¹ drzwiczki dostêpowe [5], zamykane na œrubê imbusow¹.
Wewn¹trz s³upa umieszczona jest tabliczka bezpiecznikowo-przy³¹czeniowa.
Miejsce monta¿u s³upa z fundamentem os³aniane jest aluminiow¹ maskownic¹ [4].
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Przejœcie w rurê masztu [3] os³oniête jest ozdobnym, aluminiowym odlewem.

O101 2550

W górnej czêœci s³up koñczony jest jako prosta rura œciêta pod k¹tem 90 do osi.

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 M16 o rozstawie 150x150 mm.
Przewody nale¿y doci¹æ na odpowiedni¹ d³ugoœæ i zainstalowaæ w gniazdach
tabliczki bezpiecznikowo-przy³¹czeniowej.

O159 1000
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DANE TECHNICZNE:
Dopuszczalne pole powierzchni bocznej korony mocowanej na szczycie s³upa 1,2 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

dla s³upów o H>5m

Maskownik
4xM20
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Nakrêtka
0
Podk³adka

dla s³upów o H<5m

Fundament

4xM16
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POLE WS3
Construction:

The mounting flange is covered with a decorative cast element.
The point of transition between the flange and the pipe of the post is also
masked with a cast element.
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The upper part of the post is a straight pipe cut at an angle of 90 to the axis.
Where luminaries are mounted on side-mounted arms rather than at the top
of the post, the tip of the post is secured with an aluminium plug.

O101 2550

The load-bearing structure of the WS3 post is made from a steel pipe with a
diameter of O159x4 mm at the base, and reduced to O101x4 at the mast.

The base of the post is fitted with a small access door closed with a bolt.
A mounting rack inside the post enables one to install electrical fittings.
.

Anchorage:

The post should be mounted on an F100A foundation with a 150x150 spacing
of four M16 mounting bolts.

O159 1000
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TECHNICAL INFORMATION:
Maximum side area mouinting on the top of pole are 1,2 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

ANCHORAGE:

19

0

Pole

Pole height H>5m
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Pole height o H<5m
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