OBUDOWA STUDNI GŁ BINOWEJ
wersja kompletna produkowana przez Przedsi biorstwo Izolacyjno-Instalacyjne „ LANGE „
Rozwi zanie obudowy zastrze ono w Urz dzie Patentowym RP Prawo Ochronne Nr 55761
Poszczególne w zły konstrukcji s przedmiotem odr bnych zgłosze do ochrony prawnej
w Urz dzie Patentowym RP.
OPIS RYSUNKÓW:
1. Podło e z betonu wystaj ce ponad powierzchni do 10 cm. Zalecane jest wykonanie podło a betonowego wokół rury osłonowej do gł boko ci strefy przemarzania gruntu. Podło e ma za zadanie
optymalne wypoziomowanie podstawy obudowy do rury osłonowej studni.
UWAGA !!!!
Obudowa kompletna mo e by równie montowana na innej powierzchni ni betonowa np.
zag szczona podsypka z grysu granitowego z uło on na niej dowoln wypoziomowan nawierzchni (np. kostka granitowa lub betonowa) wystaj ca ponad powierzchni gruntu około
5÷10 cm.
2. Podstawa obudowy o wymiarach: długo
– 1,66m
– 1,10m
szeroko
– 0,10m
grubo
Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej a urowej, obudowanej szczeln powłok z laminatu
poliestrowo-szklanego w cało ci wypełniona piank poliuretanow stanowi c ocieplenie podstawy.
Nie zalecane jest stosowanie obudów z przeno n podstaw betonow posadawian bezpo rednio
na gruncie.
Posadowienie obudowy z przeno n podstaw betonow na gruncie rodzimym, nawet zag szczonym pod podstaw gruncie grozi powa nym uszkodzeniem a nawet całkowitym zniszczeniem studni.
Monta obudowy z ci k przeno n podstaw betonow nie gwarantuje prawidłowej pracy
studni gł binowej.
Opady atmosferyczne na przemian z przemarzaniem gruntu powoduj bardzo du e zró nicowanie zag szczenia podło a znajduj cego si pod przeno n podstaw betonow obudowy, co w konsekwencji nieuchronnie prowadzi do znacznych odchyle podstawy obudowy od wymaganego poziomu
a tym samym obudowa przestaje zapewnia pionowe usytuowanie rur tłocznych oraz zestawu pompowego w rurze osłonowej i filtrowej studni.
W przypadku obudów z przeno n betonow podstaw i samono n głowic (głowica przykr cana jest do kołnierza zamocowanego w podstawie obudowy) nawet niewielkie odchylenie podstawy
od poziomu ma powa ne konsekwencje, poniewa od momentu utraty poziomego usytuowania betonowej przeno nej podstawy, to nie obudowa utrzymuje w pionie orurowanie tłoczne z zestawem pompowym lecz odwrotnie, orurowanie utrzymuje ci k betonow podstaw wraz z obudow w pozycji
poziomej co z kolei prowadzi do wzajemnego niszczenia si rury osłonowej i filtrowej oraz rur tłocznych z przymocowanym do nich agregatem pompowym w trakcie eksploatacji studni. Jest to proces
wieloletni ale nieuchronny.
3. Pokrywa obudowy o wymiarach wewn trznych: długo
szeroko
wysoko

– 1,34m
– 0,80m
– 0,85m lub 1,30 m
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Pokrywa składa si z dwóch elementów (wewn trznego i zewn trznego) wykonanych z laminatu poliestrowo-szklanego. Przestrze pomi dzy elementami wypełniona jest warstw ocieplaj c z pianki poliuretanowej grubo ci 50 mm.
4. Wlot powietrza wyposa ony w mechanizm zamykaj cy (w okresie zimowym) uruchamiany r cznie
d wigni z zewn trz obudowy. Wlot zabezpieczony jest drobn siatk uniemo liwiaj c przedostawanie si do wn trza obudowy drobnych gryzoni i owadów. Wlot stanowi jednocze nie uchwyt do
podnoszenia pokrywy obudowy.
5. Kominek wentylacyjny o konstrukcji uniemo liwiaj cej przedostawanie si do wewn trz obudowy
wody deszczowej oraz owadów. Kominek ocieplony jest wkładk poliuretanow .
6. Zawiasy wewn trzne. Pokrywa otwiera si na dwóch zawiasach wewn trznych wieloelementowych
unosz cych pokryw obudowy ponad podstaw w momencie jej otwierania. Zawiasy wykonane s
z elementów metalowych ocynkowanych z przekładkami teflonowymi zabezpieczaj cymi wycieranie si ich powierzchni przy wielokrotnym otwieraniu pokrywy. Obecnie w obudowach montowane jest wspomaganie otwierania pokrywy, co znacznie ułatwia jej podnoszenie.
7. Zamek pokrywy zamontowany jest na wysoko ci wlotu powietrza. Na zewn trz zamek zabezpieczony jest kopułk z masy silikonowej chroni c go przed zamarzaniem.
8. Uszczelka pokrywy. Pokrywa spoczywa na podstawie opieraj c si na uszczelce zamontowanej wewn trz pokrywy na wysoko ci około 20 mm od dolnej kraw dzi. Takie rozwi zanie całkowicie eliminuje zjawisko przymarzania uszczelki do podstawy w przypadkach gwałtownego obni ania si
temperatury otoczenia poni ej 0 C
9. Głowica studni gł binowej z orurowaniem o rednicach od 50mm do 150mm oraz kołnierzem obrotowym u góry głowicy umo liwiaj cym centryczne ustawienie wodomierza do podej cia rury wodoci gowej. Płyta głowicy spoczywa na uszczelce gumowej gr. 5 mm i jest zamocowana do podstawy za pomoc rub M 16.
10. Manometr 0-1,6 Mpa.
11. Wodomierz prosty. Wodomierz dla armatury o rednicy FI 80,100,150 mm montowany jest w
pozycji pionowej a dla armatury o rednicy poni ej FI 80 mm w pozycji poziomej. Zastosowane
rozwi zanie usytuowania wodomierza spełnia wymogi producentów wodomierzy w zakresie koniecznych odcinków prostych przed i za wodomierzem.
12. Odcinek ruroci gu ocynkowany prosty za wodomierzem o długo ci, co najmniej L= 2D
13. Kolana hamburskie ocynkowane.
14. Odcinek ruroci gu ocynkowany z zaworem czerpalnym. Zawór ten spełnia równie rol zaworu
odpowietrzaj cego.
15. Przepustnica zwrotna bezkołnierzowa.
16. Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa, dla armatury o rednicy 80,100,150 mm lub zawór kulowy dla armatury o rednicy 50 mm i poni ej.
17. Wspornik kotwi cy. Zastosowanie wspornika kotwi cego umo liwia wykonanie podej cia wodoci gowego oprócz jak dotychczas z rur stalowych lub eliwnych tak e z rur PE oraz PCV na nasuwk , poniewa armatura w sposób trwały przymocowana jest do podstawy obudowy.
18. Osłona otworu w podstawie obudowy, przez który wprowadzona jest rura wodoci gowa, przykrywaj ca łupki ocieplaj ce podej cie tej rury. Osłona wykonana jest z blachy aluminiowej i składa
si z dwóch ł czonych ze sob połówek, co umo liwia zakładanie osłony po zamontowaniu armatury.
19. Skrzynka elektryczna hermetyczna z tworzywa sztucznego z rozł cznikiem lub listw LZ 35 albo
LZ 95. Pod skrzynk w podstawie obudowy znajduje si otwór umo liwiaj cy wprowadzenie do
obudowy przewodu zasilaj cego. Zaleca si wykonanie w podło u betonowym przepustu z rury
PCV usytuowanego pod w/w otworem w podstawie obudowy, rys nr 4.
20. Ocieplenie rury wodoci gowej wykonane z dwóch składaj cych si łupin z pianki poliuretanowej
o długo ci 1,10m i grubo ci 5-8 cm. Łupki te osłoni te s kilkoma warstwami folii polietylenowej
co umo liwia ich monta bezpo rednio w podło u. Łupki montowane mog by równie od góry
poprzez wsuni cie ich przez otwór wykonany wcze niej w podstawie obudowy.
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21. Wspornik pokrywy słu cy do podtrzymywania pokrywy w fazie otwarcia. Metalowy wspornik jest
w cało ci ocynkowany a jego płaszczyzna na której opiera si pokrywa powleczona jest mas silikonow .
23. Kolano eliwne dwukołnierzowe ze stopk .
24. Bloczek oporowy.
26. Rura tłoczna pompy gł binowej o rednicy FI do 150mm
27. Rura osłonowa studni.
28. Rura 32 mm do pomiaru gwizdawk poziomu wody w studni,
29. Rura 32 mm do ewentualnego wprowadzenia „Cluwo” lub innego urz dzenia zabezpieczaj cego.
30. Podej cie rury wodoci gowej.
W zestawie obudowy studni gł binowej w wersji kompletnej znajduj si elementy i armatura
wyszczególniona w w/w opisie rysunków w pozycjach: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 19, 20, 21.
Konstrukcja podstawy obudowy studni gł binowej wykonana jest w sposób wykluczaj cy konieczno wykonywania robót spawalniczych (spawanie kołnierza do rury osłonowej) a tak e umo liwia zamontowanie obudowy w przypadkach wykonania orurowania studni z rur PVC.
Odległo osi rury osłonowej studni od osi rury wodoci gowej wynosi 640mm. Odległo ta
w przypadku zastosowania innych rozwi za armatury mo e by zwi kszona do 800 mm.
W podstawie obudowy studni zamontowane s po obu jej bokach gwintowane nieprzelotowe tulejki umo liwiaj ce wkr cenie czterech uchwytów do transportu obudowy. Po przetransportowaniu
obudowy na miejsce jej posadowienia w tulejki wkr cane s ruby M20 mocuj ce aluminiowe elementy kotwi ce podstaw obudowy do podło a.
Po zdemontowaniu zespołu głowicy z wodomierzem i kształtkami, obudowa studni (podstawa
wraz z przymocowan do niej pokryw ) mo e by transportowana r cznie przez czterech pracowników. W zwi zku z tym do załadunku, rozładunku i monta u obudowy studni nie potrzeba d wigu samochodowego.
Wykonanie obudowy studni gł binowej w cało ci z laminatów poliestrowo-szklanych
umo liwia utrzymanie wn trza obudowy w wymaganych warunków sanitarnych.
Przedsi biorstwo Izolacyjno-Instalacyjne „LANGE” o wiadcza e grubo izolacji pokrywy i
podstawy obudowy studni gł binowej zabezpiecza przed zamarzni ciem urz dze znajduj cych
si wewn trz obudowy przy temperaturze zewn trznej poni ej minus 20oC pod warunkiem
wcze niejszego zamkni cia kominka wywietrznika i wlotu powietrza (co nale y wykona gdy
temperatura zewn trzna spadnie poni ej 0oC) oraz zapewnieniu okresowego (co 3-4 godziny)
przepływu wody przez urz dzenia, ka dorazowo co najmniej kilkadziesi t minut.
W przypadku braku mo liwo ci spełnienia warunku zapewnienia okresowego (co 3-4 godziny)
przepływu wody przez armatur obudowy niezb dne jest zastosowanie „awaryjnego” ogrzewania wn trza obudowy.
Monta obudowy
Obudow montuje si na uprzednio wykonanym podło u z betonu, które jest niezb dne do zapewnienia prostopadłego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni.
Przed wylaniem podło a na pionowym odcinku podej cia ruroci gu wodnego osadza si króciec
z rury PCV lub blachy, który po wylaniu podło a umo liwia swobodne wsuni cie łupin ocieplaj cych
pionowy odcinek rury wodoci gowej. Mo na równie łupiny ocieplaj ce montowa bezpo rednio na
pionowym odcinku ruroci gu wodnego bez otworu przej ciowego wykonanego z rury PCV lub blachy.
Rura osłonowa studni oraz w/w rura osłonowa ocieplenia rury wodoci gowej mog wystawa
ponad podło e betonowe nie wi cej ni 50 mm. Po ustawieniu obudowy na podło u wystaj cy odcinek

–4–
rury osłonowej studni znajdzie si w otworze podstawy pod głowic a wystaj cy odcinek ocieplenia
rury wodoci gowej w drugim otworze podstawy.
Uwaga:

Jak podano w opisie odległo
wej wynosi 640 mm.

osi otworu pod głowic do osi otworu rury wodoci go-

Po zakotwiczeniu podstawy do podło a betonowego kraw d styku otworu podstawy znajduj cego si pod głowic z podło em uszczelnia si kitem silikonowym.

Urz dzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania
Urz dzenie stanowi wyposa enie specjalne i jest montowane na zlecenie Zamawiaj cego
UWAGA!!!
Przed monta em obudowy studni z ogrzewaniem awaryjnym nale y uło y dodatkowo kabel
trzyprzewodowy na obci enie do 200 W z uwzgl dnieniem odległo ci zasilania.
Urz dzenie awaryjnego ogrzewania wymaga oddzielnego zasilania poniewa pracuje wył cznie w czasie kiedy pompa gł binowa jest wył czona.
Wył czenie pompy jest równoznaczne z brakiem przepływu wody, która stanowi główny i w
pełni wystarczaj cy czynnik utrzymuj cy temperatur dodatni wewn trz obudowy studni nawet przy
spadku temperatury zewn trznej poni ej -20oC.
Ogrzewanie awaryjne wł cza si i wył cza automatycznie przy temperaturze pod pokryw
obudowy studni w przedziale od 0 C do +4 C. W zwi zku z tym w kilkana cie minut po zał czeniu si
pompy gł binowej przepływaj ca woda podnosi temperatur pod pokryw obudowy, co z kolei powoduje automatyczne wył czenie si systemu grzejnego.

Automatyczne awaryjne ogrzewanie obudowy studni gł binowej zaleca si w przypadkach:
1. Zakładanego znacznego ograniczenia uci liwo ci usuwania awarii w okresie zimowym, gdy w eksploatacji jest jednocze nie kilka studni gł binowych.
W przypadku awarii pompy gł binowej w jednej ze studni nie istnieje konieczno wysyłania grupy
remontowej bez wzgl du na por i panuj c temperatur zewn trzn .
2. Okresowej pracy pompy gł binowej, gdy przerwy w pracy pompy przekraczaj 3-4 godzin przy
temperaturze zewn trznej –20 C i poni ej.
3. Studni wspomagaj cych układ wodoci gowy(studnie tzw. awaryjne)zał czanych w zale no ci od
dodatkowego zwi kszonego zapotrzebowania na wod .
4. Studni w małych stacjach wodoci gowych gdzie poszczególne studnie pracuj okresowo na przemian
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SCHEMAT AUTOMATYCZNEGO AWARYJNEGO OGRZEWANIA
1.

OPIS TERMOSTATU:

Termostat elektroniczny R-2001 w obudowie AP10 (puszka instalacyjna AP10) jest przystosowany do pracy w warunkach rodowiskowych okre lonych stopniem ochrony IP-55. Współpracuj c z elektrycznym kablem grzejnym, ma za zadanie ochroni obiekt przed mrozem (zamarzni ciem). Termostat jest tak zbudowany, e wszelkie uszkodzenia czujnika (zwarcie lub przerwa czujnika) lub zasilacza termostatu, powoduje zał czenie ogrzewania. Na płycie czołowej obudowy zamontowano dwie kontrolki. Kontrolka K1 (zielona dioda wiec ca) sygnalizuje podanie napi cia
zasilaj cego na regulator. Kontrolka K2 (czerwona dioda wiec ca) sygnalizuje podanie napi cia na
kabel grzejny. Kontrolka czerwona podł czona jest bezpo rednio na wyj cie termostatu. Kontrolka
czerwona zapala sił gdy temp. otoczenia termostatu spadnie poni ej 2°C, a zga nie gdy temp. otoczenia wzro nie powy ej 4°C Zaciski wyj ciowe termostatu s przygotowane do podł czenia dwóch
kabli grzejnych i dodatkowej sygnalizacji "grzania" (np. lampa sygnalizacyjna na napi cie ~230V).
TEST TERMOSTATU
UWAGA - przy testowaniu nie nale y dotyka nie zaizolowanych cz ci termostatu, poniewa
grozi to pora eniem pr dem elektrycznym!
Na płytce drukowanej, po otwarciu obudowy, jest dost pny przycisk "TEST". Naci ni cie przycisku
wymusza na czujniku minusow temperatur i powinno spowodowa zapalenie czerwonej kontrolki. Test nie gwarantuje ze termostat jest w stu procentach sprawny, ale pozwala sprawdzi obwody
wyj ciowe termostatu.
Czujnik temp.
Kontrolka K1
Kontrolka K2

Wpusty do kabla grzejnego
Przewód zasilaj cy (~230V)
2. DANE TECHNICZNE:
Typ regulatora:
Napi cie zasilania:
Max. pr d obci enia przy cosϕ = 1
Zakres temperatur
(bez mo liwo ci regulacji)
Max. pr dko schładzania obiektu
Stopie ochrony obudowy:
Wymiary:

R–2001 ( AP10 )
~220V, 50Hz
10A
Temp. zał czania 2°C (±0,5°C)
Temp. wył czania 4°C (±0,5°C)
1°C/ 5min
IP55
105x105x50mm

3. MONTA TERMOSTATU
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Termostat zasilany jest napi ciem przemiennym 220V/50Hz. Z uwagi na to, e regulator ma
zasilacz „kondensatorowy” (nieseparowalny od sieci), nale y odpowiednio podł czy : „faz ” i
„zero” sieci zasilaj cej. Do regulatora w obudowie AP10 jest ju podł czony przewód zasilaj cy z
wtyczk , który został podł czony, tak, e po lewej stronie w gniazdku zasilaj cym powinna by
„faza” (L), po prawej stronie „zero” (N), a do góry na bolcu przewód ochronny (PE). Przewód zasilaj cy gniazdko powinien by trój yłowy (o przekroju zale nym od długo ci i obci enia linii)
i zabezpieczony wył cznikiem ró nicowo-pr dowym 30mA i nadmiarowo-pr dowym w zale noci od mocy kabli grzejnych (przy mocy do 300W wystarczy bezpiecznik 2A).
W celu zainstalowania regulatora nale y:
– zdj przedni cz
obudowy (przykrywk );
– poprzez otwory w tylnej cz ci obudowy, przymocowa wkr tami termostat do ciany;
– przeło y „zimne” ko ce kabla grzejnego przez wpusty;
– podł czy przewody kabli grzejnych pod wyj ciow listw zaciskow - przewody niebieskie
kabli grzejnych pod zacisk N; przewody o innym kolorze pod zacisk L; przewody ółtozielone kabli grzejnych pod zacisk PE.)
– podł czy lamp sygnalizacyjn , je eli taka jest przewidziana;
– zamkn obudow .

Rys. 2 Blokowy schemat podł czenia regulatora do sieci kabla grzejnego.
WARUNKI GWARANCJI:
Producent gwarantuje bezawaryjn prac urz dzenia przez okres 1 roku od dnia sprzeda y.
Gwarancja nie obejmuje uszkodze mechanicznych oraz uszkodze b d cych wynikiem nieprawidłowego monta u i eksploatacji urz dzenia.

