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KLASYFIKACJA
WYROBÓW
ZGODNIE Z NORMĄ EN 124 / EN 1433

Klasyfikacja wg EN124:

Grupa 1
min. klasa A15

Powierzchnie przeznaczne wyłącznie dla
ruchu pieszych i rowerzystów

Grupa 2

min. klasa B125

Drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie
równorzędne, parkingi lub tereny
parkowania samochodów osobowych

Grupa 3

min. klasa C250

Dotyczy włazów kanałowych, zwieńczeń
wpustów ściekowych / odwodnień
liniowych usytuowanych przy
krawężnikach; w obszarze mierzonym od
ściany krawężnika może sięgać w tor
ruchu maksimum 0,5 m i w drogę dla
pieszych maksimum 0,2 m

Grupa 4

min. klasa D400

Należy pamiętać, że zgodnie z normą EN 124 za decyzję jakiej klasy odlewy
i gdzie powinny być zamontowane odpowiada projektant, a następnie
wykonawca. Zwykle w przypadkach budzących wątpliwości należy zawsze
wybierać klasę wyższą.
Należy wziąć pod uwagę fakt, iż w strefach ruchu pieszego może także
w sposób okresowy występować ruch kołowy (np. załadunek / rozładunek
dostaw, ruch pojazdów uprzywilejowanych itp.).
W przypadku powierzchni o szczególnych wymogach wytrzymałościowych
(lotniska, doki itp.) należy stosować wpusty, włazy oraz odwodnienia liniowe
w kl. E600 / F900 zgodne z normami PN EN 124 / EN 1433.

Jezdnie dróg (również ciągi pieszo-jezdne),
utwardzone pobocza oraz obszary
parkingowe, dla wszystkich rodzajów
pojazdów drogowych.

Grupa 5

min. klasa E600

Powierzchnie poddane dużym naciskom od
kół np. rampy, pasy startowe

Grupa 6

min. klasa F900

Dodatkowa klasyfikacja producenta:
Norma EN 124 klasyfikuje wyroby według stopnia ich odporności na
modelowy nacisk wytwarzany przez pojazdy uczestniczące w ruchu
drogowym. Jednak samo zakwalifikowanie wyrobu do jednej z sześciu klas
(według EN 124) nie jest wystarczające, aby zapewnić trwałość
i bezpieczeństwo użytkowania produktu.
W związku z szerokim zakresem stosowania wyrobów w klasie D400
wprowadziliśmy dodatkową klasyfikację.

LT

Low Traffic

Jezdnie dróg, obszary na
których w przeważającej mierze
występuje ruch
samochodów osobowych, a ruch
pojazdów ciężkich występuje
sporadycznie.
Przykłady: centra miast na
obszarach z zakazem ruchu dla
pojazdów ciężarowych, ulice
osiedlowe.

MT

Medium Traffic

Jezdnie dróg i ulic, obszary, na
których występuje ruch
samochodów osobowych i
ciężarowych o normalnym
natężeniu. Przykłady: większość
dróg krajowych i wojewódzkich,
drogi wewnętrzne - przemysłowe
itp.

HT

Powierzchnie poddane szczególnie dużym
naciskom od kół np. pasy startowe

High Traffic

Jezdnie dróg o bardzo wysokim
natężeniu i obciążeniu ruchem
kołowym.
Przykłady: autostrady, drogi
ekspresowe, obwodnice miast,
drogi krajowe na odcinkach o
szczególnym obciążeniu ruchem
(wjazdy do aglomeracji miejskich)
itp.

IT

Intensive Traffic

Obszary o maksymalnie
niekorzystnych warunkach
obciążenia ruchem.
Przykłady: bardzo intensywny ruch
pojazdów ciężkich w obszarze
skrętów (działanie sił ścinających),
bardzo intensywnie obciążone pasy
ruchu w rejonie skrzyżowań
(dodatkowe obciążenia w wyniku
siły hamowania pojazdów) itp.

Powyższa klasyfikacja stanowi jedynie zalecenie producenta. Właściwy dobór zwieńczeń studzienek kanalizacyjnych uzależniony jest każdorazowo
od indywidualnych warunków komunikacyjno-budowlanych i pozostaje w gestii uprawnień jednostek projektowych. W razie jakichkolwiek wątpliwości
należy zastosować produkt właściwy dla wyższej kategorii obciążenia ruchem.
Do produkcji naszych wyrobów stosowane są materiały:

Żeliwo Szare

Żeliwo Sferoidalne

grey iron
EN-GJL

ductile iron
EN-GJS

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

WŁAZY KANAŁOWE

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

WŁAZY KANAŁOWE

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Vision®
A15, B125, D400

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | CERTYFIKAT IO CW33-35/13

DOSTĘPNY W KLASACH:
• A15, B125, D400
ZASTOSOWANIE:
• do montażu wraz z rurą teleskopową
WŁAŚCIWOŚCI:
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• pokrywa z zabezpieczeniem przeciwobrotowym
• dostępne wersje korpusu: kwadratowy lub okrągły
• trwałe połączenie rury teleskopowej z korpusem
żeliwnym wykonane z wykorzystaniem techniki
zgrzewania z wielopunktowym doprasowaniem,
rura teleskopowa ze spienionego PVC klasy SN2
(na zamówienie możliwy montaż rury z litego
PVC klasy SN4)
• system zabezpieczający QUICK BLOCK 2 (2 rygle)
• produkt pokryty specjalnym ekologicznym lakierem
posiadającym atest PZH

EN-GJL

AKCESORIA:
• klucz instalatorski do QUICK BLOCK
• uszczelka do rury trzonowej
GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące
• nie dotyczy rury

QUICK BLOCK

ŚRUBA MOCUJĄCA

zgrzewanie z wielopunktowym
doprasowaniem

KLASA

NR ARTYKUŁU

ŚREDNICA RURY ( mm )

WERSJA WYKONANIA

A15

315.015.1002

315

właz z rurą teleskopową z QUICK BLOCK 2 - korpus kwadratowy - rura Ø315

B125

315.125.1002

315

właz z rurą teleskopową z QUICK BLOCK 2 - korpus kwadratowy - rura Ø315

D400

315.400.1002

315

właz z rurą teleskopową z QUICK BLOCK 2 - korpus kwadratowy - rura Ø315

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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Vector® D400
0

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem

76
A

IT

EN-GJL
WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• dostępne wysokości korpusu: H115, H150
• głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50mm
• szeroka półka korpusu - 25÷30 mm
• pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie
przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
• korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
• pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
• idealną powierzchnę styku pokrywy z korpusem
gwarantuje obróbka skrawaniem
• prześwit > 600mm
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu
się pokrywy z korpusem

A

RYSUNEK POGLĄDOWY

51/54

679
H 100/115/150

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW23/12

603

DODATKOWE OPCJE:
• wkładka tłumiąca SBR - PP
(tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej /
Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie
nakładana na pokrywę)
• system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2
(2 rygle)

760

śruba rygla

AKCESORIA:
• wkładka tłumiąca SBR - PP
• klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego
QUICK BLOCK

cztery
otwory
do kotwienia

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące
• nie dotyczy wkładki tłumiącej

wytrzymały rygiel
niezwykle wytrzymała
konstrukcja żebrowana
QUICK BLOCK

pozycjonowanie

szeroka półka korpusu - 25÷30 mm

liczne żebra wzmacniające
(wewnętrzne i zewnętrzne)

wkładka tłumiąca

duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

POZYCJONOWANIE

1
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Vector® D400
NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW23/12

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA
ZEWN.
KORPUSU
( mm )

D400

400.10180115

H115

600

760

standard

D400

400.10160115

H115

600

760

standard z wkładką tłumiącą

D400

400.10180150

H150

600

760

standard

D400

400.10230150

H150

600

760

standard z wkładką tłumiącą

D400

400.10220115

H115

600

760

z systemem zabezpieczającym
QUICK BLOCK 2

D400

400.10230115

H115

600

760

z systemem zabezpieczającym
QUICK BLOCK 2 z wkładką tłumiącą

D400

400.10280150

H150

600

760

z systemem zabezpieczającym
QUICK BLOCK 2

D400

400.10290150

H150

600

760

z systemem zabezpieczającym
QUICK BLOCK 2 z wkładką tłumiącą

WERSJA
WYKONANIA

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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Omnium® D400
A

73

ZASTOSOWANIE:
• Jezdnie dróg, obszary na których
w przeważającej mierze występuje ruch
samochodów osobowych, a ruch pojazdów
ciężkich występuje sporadycznie.
Przykłady: centra miast na obszarach
z zakazem ruchu dla pojazdów ciężarowych,
ulice osiedlowe, obszary dla pieszych lub
powierzchnie równorzędne,
parkingach samochodów osobowych, pasy zieleni

0

LT
EN-GJL

WŁAŚCIWOŚCI:
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• klasa D400
• prześwit > 600mm
• dostępna wysokość korpusu H100
• system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 3
(3 rygle)
• pokrywa uchylna z zawiasem:
- proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy,
dzięki osadzeniu na przegubie cylindrycznym
- kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej ≈ 135°,
- zabezpieczenie przed niezamierzonym zamknięciem
pokrywy - samoczynna blokada kąta otwarcia ≈ 95°
- pokrywa zabezpieczona przeciw obrotowi
• pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się
pokrywy z korpusem
• wymienna wkładka tłumiąca FANFLEX
o wysokiej odporności na ściskanie przy zmiennym
natężeniu ruchu

A

H 100

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 LT | CERTYFIKAT IO CW23/12

600

730

śruba
rygla

AKCESORIA:
• klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego
QUICK BLOCK
DODATKOWE OPCJE:
• wersja z otworami wentylacyjnymi:
nr. produktu 40031110100
• możliwość logowania (herb lub napisy)

zawias

żebra
wzmacniające
POZYCJONOWANIE

QUICK BLOCK 3

WKŁADKA TŁUMIĄCA

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA ZEWN.
KORPUSU
( mm )

D400

40021110100

H100

600

730

WERSJA
WYKONANIA

standard

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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Omnium® D400
WENTYLOWANY

A

73

ZASTOSOWANIE:
• Jezdnie dróg, obszary na których
w przeważającej mierze występuje ruch
samochodów osobowych, a ruch pojazdów
ciężkich występuje sporadycznie.
Przykłady: centra miast na obszarach
z zakazem ruchu dla pojazdów ciężarowych,
ulice osiedlowe, obszary dla pieszych lub
powierzchnie równorzędne,
parkingach samochodów osobowych, pasy zieleni

0

LT
EN-GJL

WŁAŚCIWOŚCI:
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• klasa D400
• prześwit > 600mm
• dostępna wysokość korpusu H100
• pokrywa z otworami wentylacyjnymi,
(powierzchnia otworów 145cm²)
• system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 3
(3 rygle)
• pokrywa uchylna z zawiasem:
- proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy,
dzięki osadzeniu na przegubie cylindrycznym
- kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej ≈ 135°,
- zabezpieczenie przed niezamierzonym zamknięciem
pokrywy - samoczynna blokada kąta otwarcia ≈ 95°
- pokrywa zabezpieczona przeciw obrotowi
• pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się
pokrywy z korpusem
• wymienna wkładka tłumiąca FANFLEX
o wysokiej odporności na ściskanie przy zmiennym
natężeniu ruchu

A

H 100

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW23/12

600

730

zawias

AKCESORIA:
• klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego
QUICK BLOCK

śruba
rygla

DODATKOWE OPCJE:
• wersja bez otworów wentylacyjnych:
nr. produktu 40021110100
• możliwość logowania (herb lub napisy)

żebra
wzmacniające

OTWORY WENTYLACYJNE

POZYCJONOWANIE

QUICK BLOCK 3

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA ZEWN.
KORPUSU
( mm )

D400

40031110100

H100

600

730

WKŁADKA TŁUMIĄCA

WERSJA
WYKONANIA

standard z otworami wentylacyjnymi

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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Mauris® D400
WENTYLOWANY

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem

IT

EN-GJL
WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• dostępne wysokości korpusu: H115, H150
• pokrywa z otworami wentylacyjnymi,
(powierzchnia otworów 145cm²)
• głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50mm
• pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie
przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
• korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
• pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
• idealną powierzchnę styku pokrywy z korpusem
gwarantuje obróbka skrawaniem
• prześwit > 600mm
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu
się pokrywy z korpusem

RYSUNEK POGLĄDOWY

51/54

679
H 100/115/150

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW23/12

603
760

DODATKOWE OPCJE:
• wkładka tłumiąca SBR - PP
(tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej /
Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie
nakładana na pokrywę)
• system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2
(2 rygle) lub QUICK BLOCK 4 (4 rygle - opcja
na specjalne zamówienie)
• przeznaczony do logowania (herb lub napisy)

śruba rygla

AKCESORIA:
• wkładka tłumiąca SBR - PP
• klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego
QUICK BLOCK
cztery
otwory
do kotwienia

wytrzymały rygiel

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt
24 miesiące
• nie dotyczy wkładki
tłumiącej

niezwykle wytrzymała
konstrukcja żebrowana
QUICK BLOCK

pozycjonowanie

szeroka półka korpusu - 25÷30 mm

liczne żebra wzmacniające
(wewnętrzne i zewnętrzne)
POZYCJONOWANIE

wkładka tłumiąca

duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

1
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Mauris® D400
WENTYLOWANY

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW23/12

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA
ZEWN.
KORPUSU
( mm )

D400

400.10070115

H115

600

760

standard z pozycjonowaniem

D400

400.10080115

H115

600

760

standard z pozycjonowaniem
z wkładką tłumiącą SBR-PP

D400

400.10070150

H150

600

760

standard z pozycjonowaniem

WERSJA
WYKONANA

D400

400.10080150

H150

600

760

standard z pozycjonowaniem
z wkładką tłumiącą SBR-PP

D400

400.10500115

H115

600

760

z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem

D400

400.10510115

H115

600

760

z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem
z wkładką tłumiącą SBR-PP

D400

400.10500150

H150

600

760

z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem

D400

400.10510150

H150

600

760

z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem
z wkładką tłumiącą SBR-PP

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

2

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Mauris® C250
ZASTOSOWANIE:
• stosowany w nawierzchniach dróg obszarów
dla pieszych lub powierzchniach równorzędnych
i parkingach samochodów osobowych

70

4

WŁAŚCIWOŚCI:
EN-GJL
• klasa C250
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• dostępne wysokości korpusu: H80, H115
• głębokość osadzenia pokrywy w korpusie 30mm
• pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie
przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
• korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
• pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
• prześwit > 600mm
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu
się pokrywy z korpusem

RYSUNEK POGLĄDOWY

656

DODATKOWE OPCJE:
• system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2
(2 rygle)
• przeznaczony do logowania (herb lub napisy)

30

640
H 80 / 115

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT IO CW22/12

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące

704

śruba rygla

POZYCJONOWANIE

QUICK BLOCK

cztery
otwory
do kotwienia

wytrzymały rygiel
niezwykle wytrzymała
konstrukcja żebrowana
żebra wzmacniające
pozycjonowanie

kotwienie
duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

1

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Mauris® C250
NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT IO CW22/12

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA ZEWN.
KORPUSU
( mm )

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

WERSJA
WYKONANA

C250

250.10010080

H80

600

704

standard z pozycjonowaniem

C250

250.10010115

H115

600

704

standard z pozycjonowaniem

C250

250.10030080

H80

600

704

z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem

C250

250.10030115

H115

600

704

z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Mauris® B125
70
4

ZASTOSOWANIE:
• drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie
równorzędne, parkingi lub tereny parkowania
samochodów osobowych
WŁAŚCIWOŚCI:
EN-GJL
• klasa B125
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• dostępne wysokości korpusu: H80, H115
• głębokość osadzenia pokrywy w korpusie 30mm
• pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie
przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
• korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
• pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
• prześwit > 600mm
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu
się pokrywy z korpusem

RYSUNEK POGLĄDOWY

656

DODATKOWE OPCJE:
• system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2
(2 rygle)
• przeznaczony do logowania (herb lub napisy)

30

640
H 40/80/115

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA B125 | CERTYFIKAT IO CW21/12

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące

704

śruba rygla

POZYCJONOWANIE

QUICK BLOCK

cztery
otwory
do kotwienia

wytrzymały rygiel
niezwykle wytrzymała
konstrukcja żebrowana
żebra wzmacniające
pozycjonowanie

kotwienie
duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

1

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Mauris® B125
NORMA PN-EN 124 | KLASA B125 | CERTYFIKAT IO CW21/12

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA
ZEWN.
KORPUSU
( mm )

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

WERSJA
WYKONANA

B125

125.10010080

H80

600

704

standard z pozycjonowaniem

B125

125.10010115

H115

600

704

standard z pozycjonowaniem

B125

125.10030080

H80

600

704

z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem

B125

125.10030115

H115

600

704

z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Mauris® A15
ZASTOSOWANIE:
• stosowany wyłącznie na powierzchniach
przeznaczonych dla ruchu pieszych i rowerzystów
WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa A15
EN-GJL
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• dostępne wysokości korpusu: H40
• pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie
przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
- w wersjach o wysokości H40
• prześwit: Ø600
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu
się pokrywy z korpusem
GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące

H 30/40

RYSUNEK POGLĄDOWY

656
640
H 80/115

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA A15 | CERTYFIKAT IO CW01/12

704

żebra wzmacniające
pozycjonowanie

kotwienie
POZYCJONOWANIE

duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

A15

015.0600040

H40

PRZEŚWIT
A ( mm )

ŚREDNICA
ZEWN.
KORPUSU
D ( mm )

600

655

WERSJA
WYKONANA

AO-600 standard z pozycjonowaniem

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Maxum 800®

/

1000

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem

IT

EN-GJS
WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy EN 124
• pokrywa i korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• wysokość korpusu: H100
• kształt pokrywy uniemożliwiający jej obrót
w korpusie
• korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
• pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana
• prześwit > 800mm
• podwójny zawias
• zamykany na śrubę
• wkładka elastyczna

950

0˚

DODATKOWE OPCJE:
• podnośnik z blokadą
• system SAE ryglujący pokrywę
10

AKCESORIA:
• klucz instalatorski do systemu zabezpieczającego

Ø 816
H 100

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA EN 124 / NF 110 | KLASA D400

B
SYSTEM BLOKUJĄCY

zabezpieczenie przed
niepowołanym otwarciem
pokrywy włazu

SYSTEM RYGLUJĄCY

trwałe i bezpieczne
mocowanie pokrywy
z korpusem

PODNOŚNIK Z BLOKADĄ

podnośnik hydrayliczny
z blokadą zapobiegającą
przypadkowemu
zamknięciu włazu

KLASA

NR
ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

PRZEŚWIT
( mm )

WYMIARY ZEWN. KORPUSU
( mm )

D400

22393

H100

816

950x1000

WERSJA
WYKONANIA

z zabezpieczeniem
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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Viabet® D400
STANDARD

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem

0

76

IT

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• pokrywa wypełniona betonem:
klasa wytrzymałości betonu: C35/45
klasa ekspozycji betonu: XF4
klasa mrozoodporności betonu: F150
• dostępne wysokości korpusu: H115, H150
• głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50mm
• szeroka półka korpusu - 25÷30 mm
• pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie
przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
• korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
• idealną powierzchnę styku pokrywy z korpusem
gwarantuje obróbka skrawaniem
• prześwit > 600mm
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu
się pokrywy z korpusem

A

A

RYSUNEK POGLĄDOWY

51/54

679

H 100 / 150

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW21/14

603
760

EN-GJL

DODATKOWE OPCJE:
• wkładka tłumiąca SBR - PP
(tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej /
Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie
nakładana na pokrywę)
• produkowany opcjonalnie z logo, herbem lub napisami
AKCESORIA:
• wkładka tłumiąca SBR - PP

cztery
otwory
do kotwienia

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące
• nie dotyczy wkładki tłumiącej SBR - PP

wkładka tłumiąca

pozycjonowanie

szeroka półka korpusu - 25÷30 mm

POZYCJONOWANIE

liczne żebra wzmacniające
(wewnętrzne i zewnętrzne)
duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

1

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Viabet® D400
STANDARD

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW21/14

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA
ZEWN.
KORPUSU
( mm )

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

WERSJA
WYKONANIA

D400

400.20010115

H115

600

760

standard z pozycjonowaniem

D400

400.20020115

H115

600

760

standard z wkładką tłumiącą z pozycjonowaniem

D400

400.20010150

H150

600

760

standard z pozycjonowaniem

D400

400.20020150

H150

600

760

standard z wkładką tłumiącą z pozycjonowaniem

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

2

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Viabet® D400
RYGLOWANY

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem

60

7

A

A

RYSUNEK POGLĄDOWY

51/54

679

H 100 / 150

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW21/14

603
760

IT

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• pokrywa wypełniona betonem:
klasa wytrzymałości betonu: C35/45
klasa ekspozycji betonu: XF4
klasa mrozoodporności betonu: F150
• dostępne wysokości korpusu: H115, H150
• głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50mm
• szeroka półka korpusu - 25÷30 mm
• system zabezpieczający pokrywę QUICK BLOCK 2
(2 rygle)
• pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie
przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
• korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
• idealną powierzchnę styku pokrywy z korpusem
gwarantuje obróbka skrawaniem
• prześwit > 600mm
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu
się pokrywy z korpusem

EN-GJL

DODATKOWE OPCJE:
• wkładka tłumiąca SBR - PP
(tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej /
Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie
nakładana na pokrywę)
• produkowany opcjonalnie z logo, herbem lub napisami
AKCESORIA:
• wkładka tłumiąca SBR - PP

cztery
otwory
do kotwienia

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt
24 miesiące
• nie dotyczy wkładki
tłumiącej

QUICK BLOCK

wytrzymały rygiel
pozycjonowanie

szeroka półka korpusu - 25÷30 mm

liczne żebra wzmacniające
(wewnętrzne i zewnętrzne)
wkładka tłumiąca

POZYCJONOWANIE

duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

1

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Viabet® D400
RYGLOWANY

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW21/14

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA
ZEWN.
KORPUSU
( mm )

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

WERSJA
WYKONANIA

D400

400.20220115

H115

600

760

z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem

D400

400.20230115

H115

600

760

z QUICK BLOCK 2 z wkładką tłumiącą
z pozycjonowaniem

D400

400.20220150

H150

600

760

z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem

D400

400.20230150

H150

600

760

z QUICK BLOCK 2 z wkładką tłumiącą
z pozycjonowaniem

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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Viabet® D400
WENTYLOWANY

76
0

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem

IT

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• pokrywa wypełniona betonem:
klasa wytrzymałości betonu: C35/45
klasa ekspozycji betonu: XF4
klasa mrozoodporności betonu: F150
• pokrywa z otworami wentylacyjnymi
(powierzchnia otworów 155cm²)
• dostępne wysokości korpusu: H115, H150
• głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50mm
• szeroka półka korpusu - 25÷30 mm
• pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie
przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
• korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
• idealną powierzchnę styku pokrywy z korpusem
gwarantuje obróbka skrawaniem
• prześwit > 600mm
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu
się pokrywy z korpusem

A

A

RYSUNEK POGLĄDOWY

51/54

679

H 100 / 150

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW21/14

603
760

EN-GJL

DODATKOWE OPCJE:
• wkładka tłumiąca SBR - PP
(tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej /
Poziomej, łatwość montażu - wkładka ręcznie
nakładana na pokrywę)
• produkowany opcjonalnie z logo, herbem lub napisami
AKCESORIA:
• wkładka tłumiąca SBR - PP
cztery
otwory
do kotwienia

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące
• nie dotyczy wkładki tłumiącej SBR - PP

wkładka tłumiąca

pozycjonowanie

szeroka półka korpusu - 25÷30 mm
POZYCJONOWANIE

liczne żebra wzmacniające
(wewnętrzne i zewnętrzne)
duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

1

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Viabet® D400
WENTYLOWANY

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW21/14

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA ZEWN. KORPUSU
( mm )

WERSJA
WYKONANIA

D400

400.20120115

H115

600

760

standard z pozycjonowaniem

D400

400.20130115

H115

600

760

standard z wkadką tłumiącą
z pozycjonowaniem

D400

400.20120150

H150

600

760

standard z pozycjonowaniem

D400

400.20130150

H150

600

760

standard z wkadką tłumiącą
z pozycjonowaniem

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Viabet® C250
4

70

ZASTOSOWANIE:
• stosowany w nawierzchniach dróg,
obszarów dla pieszych lub powierzchniach
równorzędnych i parkingach samochodów
osobowych
EN-GJL

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa C250
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• pokrywa wypełniona betonem:
klasa wytrzymałości betonu: C35/45
klasa ekspozycji betonu: XF4
klasa mrozoodporności betonu: F150
• dostępne wysokości korpusu: H80, H115
• głębokość osadzenia pokrywy w korpusie 30mm
• prześwit > 600mm
• korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
• pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie
przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu
się pokrywy z korpusem

RYSUNEK POGLĄDOWY
656

30

640
H 80 / 115

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT IO CW20/14

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące
704

POZYCJONOWANIE

KOTWIENIE

żebra wzmacniające
pozycjonowanie

kotwienie
duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA ZEWN.
KORPUSU
D ( mm )

C250

250.20010080

H80

600

704

standard z pozycjonowaniem

C250

250.20010115

H115

600

704

standard z pozycjonowaniem

WERSJA
WYKONANIA

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Viabet® B125
4

70

ZASTOSOWANIE:
• drogi i obszary dla pieszych, powierzchnie
równorzędne, parkingi lub tereny parkowania
samochodów osobowych
WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa B125
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• pokrywa wypełniona betonem:
klasa wytrzymałości betonu: C35/45
klasa ekspozycji betonu: XF4
klasa mrozoodporności betonu: F150
• dostępne wysokości korpusu: H80, H115
• głębokość osadzenia pokrywy w korpusie 30mm
• prześwit > 600mm
• korpus przystosowany do kotwienia w podłożu
• pokrywa standardowo wyposażona w zabezpieczenie
przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie)
• specjalna konstrukcja zapobiegająca klinowaniu
się pokrywy z korpusem

RYSUNEK POGLĄDOWY
656
640

EN-GJL

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące

30

H 40/80/115

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA B125 | CERTYFIKAT IO CW19/14

704

POZYCJONOWANIE

KOTWIENIE

żebra wzmacniające
pozycjonowanie

kotwienie
duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

PRZEŚWIT
( mm )

ŚREDNICA ZEWN.
KORPUSU
( mm )

B125

125.20010080

H80

600

704

standard z pozycjonowaniem

B125

125.20010115

H115

600

704

standard z pozycjonowaniem

WERSJA
WYKONANIA

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Zestaw Naprawczy
- WŁAZ W OBUDOWIE BETONOWEJ

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW38/13

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem
WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• płyta wykonana z betonu klasy C35/45
• klasa ekspozycji betonu: XF4
• klasa mrozoodporności betonu: F150
• gniazdo pokrywy z żeliwa szarego
• prześwit > 600mm
• korpus żeliwny uniwersalny umożliwiający
zastosowanie każdego rodzaju pokrywy
w klasie D400 produkcji Fansuld
• zaczepy do transportu
• identyﬁkowalność partii produkcyjnej

IT
EN-GJL

DODATKOWE OPCJE:
• wkładka tłumiąca
• pozycjonowanie
• pokrywa z logo, herbem lub napisem
pokrywa klasy D400
wkładka tłumiąca
zestaw naprawczy

AKCESORIA:
• wkładka tłumiąca
• klucz instalatorski
GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące
• nie dotyczy wkładki tłumiącej

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

WERSJA WYKONANIA ZESTAWU
ze względu na rodzaj zastosowanej pokrywy włazu

D400

400.10001018

H150

Vector D400 standard z pozycjonowaniem

D400

400.10002001

H150

Viabet D400 standard z pozycjonowaniem

D400

400.10002002

H150

Viabet D400 standard z pozycjonowaniem z wkładką elastyczną

D400

400.10002010

H150

Viabet D400 wentylacyjna z pozycjonowaniem

D400

400.10002020

H150

Viabet D400 z QUICK BLOCK 2 z pozycjonowaniem

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Eksperci w produktach
z logo i herbem

Eksperci w produktach z logo i herbem

Jesteśmy ekspertami w produkcji włazów i wpustów
opatrzonych logo (np. inwestora), herbem, nazwą ulicy
lub dowolnym wybranym napisem.

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Trix 600® D400

/
ZASTOSOWANIE:
• jezdnie dróg, obszary na których w
przeważającej mierze występuje ruch
samochodów osobowych, a ruch pojazdów
ciężkich występuje sporadycznie.
Przykłady: centra miast na obszarach
z zakazem ruchu dla pojazdów ciężarowych,
ulice osiedlowe

LT

EN-GJS

RYSUNEK POGLĄDOWY

100

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400

Ø 600
Ø 785

pokrywa uchylna

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124
• pokrywa i korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• wysokość korpusu: H100
• prześwit 600mm
• zabezpieczenie zatrzaskowe
- innowacyjny samozamykający trzypunktowy
system zatrzasków
- zabezpiecza przed otwarciem przez osoby
niepowołane = ochrona przed kradzieżą i
wandalizmem
- dzięki zatrzaskom pokrywa jest umieszczona
centralnie w ramie bez możliwości przesuwania się
• pokrywa uchylna
- proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy
- kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej 120°,
- ograniczenie kąta otwarcia do 90° zapobiega
niezamierzonemu zatrzaśnięciu lub
wyjęciu pokrywy
• wkładka tłumiąca
- wymienna wkładka PEHD na całym obwodzie ramy
- trwała, o wysokiej odporności na ścieranie nawet
przy ekstremalnych obciążeniach
DODATKOWE OPCJE:
• korpus kwadratowy
• rozmiar korpusu 850 mm

cztery otwory
do kotwienia

liczne żebra
wzmacniające

SYSTEM BLOKUJĄCY

ZAWIAS

WKŁADKA TŁUMIĄCA

OPTYMALNY WZÓR

3-punktowe ryglowanie

Zawias – zapewnia

Wkładka tłumiąca na

• Korpus z otworami do

ergonomię użytkowania

całym obwodzie korpusu

zatrzaskowe

mocowania

120° pozycja inspekcyjna

• Zoptymalizowany wzór

90° kąt otwarcia

na pokrywie

1

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Trix 600® D400

/

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400

wkładka tłumiąca
konstrukcja żebrowana

duża powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże
korpus kwadratowy
w opcji dodatkowej

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

PRZEŚWIT
( mm )

WYMIARY ZEWN.
KORPUSU
( mm )

D400

8940041

H100

600

785

bez wentylacji, korpus okrągły

D400

894004

H100

600

850

bez wentylacji, korpus okrągły

D400

894104

H100

600

850

bez wentylacji, korpus kwadratowy

WERSJA
WYKONANIA

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Econ 600® D400

/
ZASTOSOWANIE:
• jezdnie dróg i ulic, obszary, na których
występuje ruch samochodów osobowych
i ciężarowych o normalnym natężeniu.
Przykłady: większość dróg krajowych
i wojewódzkich, drogi wewnętrzne przemysłowe itp.

RYSUNEK POGLĄDOWY

100

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400

Ø 600
Ø 785

pokrywa uchylna

cztery otwory
do kotwienia

liczne żebra
wzmacniające

SYSTEM BLOKUJĄCY

ZAWIAS

3-punktowe ryglowanie

zawias – zapewnia

zatrzaskowe

ergonomię użytkowania

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124
• pokrywa i korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• wysokość korpusu: H100
• prześwit 600mm
• zabezpieczenie zatrzaskowe
- 3-punktowy, innowacyjny system samozamykający
za pomocą ramienia sprężystego - zatrzasku
- zabezpiecza przed otwarciem przez osoby
niepowołane = ochrona przed kradzieżą i
wandalizmem
- dzięki 3-punktowemu systemowi zatrzasków
pokrywa jest umieszczona centralnie w ramie
bez możliwości przesuwania się
• pokrywa uchylna
- proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy,
dzięki osadzeniu na przegubie cylindrycznym
- kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej 120°,
- ograniczenie kąta otwarcia do 90° = zabezpieczenie
przed niezamierzonym zamknięciem pokrywy oraz
położenie, w którym jest możliwe wyjęcie pokrywy
• wkładka tłumiąca
- wymienna wkładka PEHD
- trwała, o wysokiej odporności na ścieranie nawet
przy ekstremalnych obciążeniach
• wzór typu "wafel" na pokrywie zapewnia redukcję
hałasu i zwiększoną przyczepność

WKŁADKA TŁUMIĄCA

wymienna wkładka tłumiąca

NR ARTYKUŁU

D400

894708

H100

OPTYMALNY WZÓR

• korpus z otworami do
mocowania
• zoptymalizowany wzór

90° kąt otwarcia

KLASA

EN-GJS

DODATKOWE OPCJE:
• pokrywa z wentylacją
• klasa obciążeniowa E600 i F900
• rama podnoszona do góry lub samopoziomująca

120° pozycja inspekcyjna

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

MT

na pokrywie

PRZEŚWIT
( mm )

WYMIARY ZEWN.
KORPUSU
( mm )

600

785

WERSJA
WYKONANIA

standard

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Duro 600® D400

/
ZASTOSOWANIE:
• jezdnie dróg, obszary na których w
przeważającej mierze występuje ruch
samochodów osobowych, a ruch pojazdów
ciężkich występuje sporadycznie.
Przykłady: centra miast na obszarach
z zakazem ruchu dla pojazdów ciężarowych,
ulice osiedlowe

LT
EN-GJS

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124
• pokrywa i korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• wysokość korpusu: H100
• prześwit 600mm
• zabezpieczenie zatrzaskowe
- innowacyjny system samozamykający za pomocą
ramienia sprężystego - zatrzasku
- zabezpiecza przed otwarciem przez osoby
niepowołane = ochrona przed kradzieżą i
wandalizmem
- dzięki zatrzaskom pokrywa jest umieszczona
centralnie w ramie bez możliwości przesuwania się
• pokrywa uchylna
- proste, ergonomiczne otwieranie pokrywy,
dzięki osadzeniu na przegubie cylindrycznym
- kąt otwarcia w pozycji inspekcyjnej 120°,
- ograniczenie kąta otwarcia do 90° = zabezpieczenie
przed niezamierzonym zamknięciem pokrywy oraz
położenie, w którym jest możliwe wyjęcie pokrywy
- dodatkowe wypustki centrujące na obwodzie pokrywy,
gwarantujące prawidłowe położenie pokrywy w
korpusie oraz zapobiegające ewentualnemu
przesuwaniu się pokrywy w stosunku do korpusu
• wkładka tłumiąca
- wymienna wkładka PEHD na całym obwodzie ramy
- trwała, o wysokiej odporności na ścieranie nawet
przy ekstremalnych obciążeniach

RYSUNEK POGLĄDOWY

100

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400

Ø 603
Ø 785

pokrywa uchylna

cztery otwory
do kotwienia

liczne żebra
wzmacniające

ryglowanie
zatrzaskowe
wkładka tłumiąca

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

D400

8946111

H100

PRZEŚWIT
( mm )

WYMIARY ZEWN.
KORPUSU
( mm )

600

785

WERSJA
WYKONANIA

standard

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Hydroproof 600®

/

D400 WODOSZCZELNY

ZASTOSOWANIE:
• jezdnie dróg i ulic, obszary, na których
występuje ruch samochodów osobowych
i ciężarowych o normalnym natężeniu.
Przykłady: większość dróg krajowych
i wojewódzkich, drogi wewnętrzne
- przemysłowe itp.

MT

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124
• pokrywa i korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• wysokość korpusu: H100
• prześwit 610mm
• wodoszczelny
- wytrzymałość do 0,5 bara
- szczelny na wody powierzchniowe
i wzbierające
• czteropunktowe ryglowanie
za pomocą zamka zasuwkowego (manetki)
• uszczelnianie
- wymienna uszczelka HYDROpren z
polichloroprenu (DIN 53505) na całym
obwodzie ramy
• otwory w kołnierzu umożliwiające mocowanie
do studni za pomocą śrub Ø 18mm
• wzór typu "wafel" na pokrywie zapewnia redukcję
hałasu, zwiększoną przyczepność i optymalizację
odprowadzenia wody
czteropunktowe
ryglowanie

RYSUNEK POGLĄDOWY

EN-GJS

100

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400

Ø 610
Ø 750

USZCZELNIANIE

OPTYMALNY WZÓR

• korpus z otworami do
mocowania
• zoptymalizowany wzór

otwory
do kotwienia

na pokrywie

RYGLOWANIE

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

D400

894753

H100

PRZEŚWIT
( mm )

WYMIARY ZEWN.
KORPUSU
( mm )

610

750

WERSJA
WYKONANIA

standard

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Hydroproof 800®

/

D400 WODOSZCZELNY

ZASTOSOWANIE:
• jezdnie dróg, obszary na których w
przeważającej mierze występuje ruch
samochodów osobowych, a ruch pojazdów
ciężkich występuje sporadycznie.
Przykłady: centra miast na obszarach
z zakazem ruchu dla pojazdów ciężarowych,
ulice osiedlowe

LT
EN-GJS

RYSUNEK POGLĄDOWY

100

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400

Ø 800
Ø 1000

pięciopunktowe
ryglowanie

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124
• pokrywa i korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• wysokość korpusu: H100
• prześwit 800mm
• pięciopunktowe ryglowanie
za pomocą śrub czterokątnych M20
ze stali nierdzewnej
• uszczelnianie
- wymienna uszczelka HYDROpren z
polichloroprenu (DIN 53505) na całym
obwodzie ramy
- trwała, o wysokiej odporności na ścieranie
nawet przy ekstremalnych obciążeniach
• wzór typu "wafel" na pokrywie zapewnia redukcję
hałasu, zwiększoną przyczepność i optymalizację
odprowadzenia wody
DODATKOWE OPCJE:
• pokrywa z wentylacją, bez funkcji wodoszczelności

OPTYMALNY WZÓR

• korpus z otworami do
mocowania
• zoptymalizowany wzór

otwory
do kotwienia

na pokrywie

liczne żebra
wzmacniające

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

D400

804844

H100

PRZEŚWIT
( mm )

WYMIARY ZEWN.
KORPUSU
( mm )

800

1000

WERSJA
WYKONANIA

standard

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

WPUSTY ŚCIEKOWE

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

WPUSTY ŚCIEKOWE

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Cube® D400
340 x 420

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW04/09

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem

IT

EN-GJL
WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• wysokość korpusu H80
• krata połączona z korpusem zawiasowo
za pomocą sworzni: kąt otwarcia 105°
• konstrukcja korpusu przystosowana do bezpośredniego
montażu kosza do wyłapywania zanieczyszczeń
• dostępne wersje korpusu:
- z rurą teleskopową,
trwałe połączenie rury teleskopowej z korpusem
żeliwnym wykonane za pomocą 4 śrub,
rura teleskopowa wykonana ze spienionego PVC
klasy SN2
- bez rury i bez otworów do mocowania rury
• specjalnie ukształtowana górna powierzchnia kraty:
ryﬂe antypoślizgowe

DODATKOWE OPCJE:
• system zabezpieczający QUICK BLOCK 1 (rygiel)
AKCESORIA:
• klucz instalatorski do QUICK BLOCK
• uszczelka do rury trzonowej
• kosz (wg DIN 1236) K lub L
GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące
• nie dotyczy rury

QUICK BLOCK

KLASA

NR ARTYKUŁU

ŚREDNICA
RURY
( mm )

D400

315.400.2007

315

WYSOKOŚĆ
( mm )

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE
( mm )

KOSZ

H80

340 x 420

TAK

WERSJA
WYKONANA
do rur teleskopowych - krata uchylna
z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Cube® D400
500 x 500

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW04/09

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem

IT

EN-GJL
WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• wysokość korpusu H115
• krata połączona z korpusem zawiasowo
za pomocą sworzni: kąt otwarcia 105°
• konstrukcja korpusu przystosowana do bezpośredniego
montażu kosza do wyłapywania zanieczyszczeń,
typ kosza: B1 lub A4
• dostępne wersje korpusu:
- z rurą teleskopową,
trwałe połączenie rury teleskopowej z korpusem
żeliwnym wykonane za pomocą 4 śrub,
rura teleskopowa wykonana ze spienionego PVC
klasy SN2 (na zamówienie możliwy montaż rury z litego
PVC klasy SN4)
- bez rury i bez otworów do mocowania rury
• specjalnie ukształtowana górna powierzchnia kraty:
ryﬂe antypoślizgowe

DODATKOWE OPCJE:
• system zabezpieczający QUICK BLOCK 1 (rygiel)
AKCESORIA:
• klucz instalatorski do QUICK BLOCK
• uszczelka do rury trzonowej
• kosz B1 lub A4
GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące
• nie dotyczy rury

QUICK BLOCK

KLASA

NR ARTYKUŁU

ŚREDNICA
RURY
( mm )

D400

400.400.2007

400

WYSOKOŚĆ
( mm )

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE
( mm )

KOSZ

H115

500 x 500

TAK

WERSJA
WYKONANIA
do rur teleskopowych - krata uchylna
z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Cube® D400
Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW02/12

ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem
WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• wysokość korpusu: H115
• krata połączona z korpusem zawiasowo
za pomocą sworzni: kąt otwarcia 105°
• powierzchnia odpływu wody: 900 cm²
• konstrukcja przystosowana do bezpośredniego
montażu kosza do wyłapywania zanieczyszczeń
• idealną powierzchnę styku kraty z korpusem
gwarantuje obróbka skrawaniem
• specjalnie ukształtowana górna powierzchnia kraty:
ryﬂe

IT
EN-GJL

DODATKOWE OPCJE:
• system zabezpieczający QUICK BLOCK 1 (rygiel)
• możliwość wykonania kraty wpustu z logo lub napisem
AKCESORIA:
• klucz instalatorski do QUICK BLOCK
• kosz B1 lub A4
GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące

QUICK BLOCK

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

D400

400.40040115

H115

ŚREDNICA ZEWN.
KORPUSU
( mm )

KOSZ

500 x 500

TAK

WERSJA
WYKONANA

krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

Flow® D400
ZASTOSOWANIE:
• drogi o bardzo wysokim natężeniu ruchu
dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych,
ciągi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza
oraz obszary parkingowe, drogi ekspresowe,
autostrady, obwodnice miast, drogi krajowe
o szczególnym obciążeniu ruchem.

620

310

402

420

68

0

602

A

75

H 115 / 150

A

470

620

IT

EN-GJL
WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• krata i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• dostępne wysokości korpusu: H115, H150
• dostępne odmiany korpusu: 3/4 kołnierza, pełny kołnierz
• standardowa wersja nie przystosowana do
bezpośredniego montażu kosza
• krata uchylna - połączenie zawiasowe
za pomocą sworzni: kąt otwarcia > 105°
• system zabezpieczający QUICK BLOCK 1 (rygiel)
• powierzchnia odpływu wody: 900 cm²
• specjalnie uformowane dno korpusu umożliwjające
wydajny odpływ wody i zanieczyszczeń
• 10 podpór kraty dla zwiększenia stabilności podparcia
• idealną powierzchnię styku kraty z korpusem
gwarantuje obróbka skrawaniem
• specjalnie ukształtowana górna powierzchnia kraty:
ryﬂe
• wzmocnienie ścian w miejscach montażu zawiasów
• gładka powierzchnia zewnętrzna ścianki wpustu
w miejscu mocowania zawiasu

DODATKOWE OPCJE:
• korpus wpustu przystosowany do bezpośredniego
montażu kosza

310

402

68

0

602

420

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW25/12

A

A

AKCESORIA:
• klucz instalatorski do QUICK BLOCK
• obejma owalna dla koszy D1 lub D3
• lejek uniwersalny
• kosz D1 lub C3
GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące

śruba
mocująca
ryﬂe
wytrzymały
rygiel

QUICK BLOCK

lita powierzchnia nośna korpusu
minimalizująca nacisk na podłoże

ZAWIAS

specjalnie
wzmocniona
konstrukcja
zawiasu
głębokość osadzenia kraty
w korpusie ≥ 75 mm
10 punktów podparcia kraty w korpusie

1

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001| ISO 14001

Flow® D400
NORMA PN-EN 124 | KLASA D400 | CERTYFIKAT IO CW25/12

WERSJA PRZYSTOSOWANA DO BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU KOSZA:

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE
KORPUSU
( mm )

KOSZ

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

WERSJA
WYKONANA

D400

400.60020115

H115

620 x 420

TAK

kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400

400.80020115

H115

620 x 420

TAK

kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400

400.60030115

H115

620 x 420

TAK

pełny kołnierz - krata uchylna

D400

400.80030115

H115

620 x 420

TAK

pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400

400.60020150

H150

620 x 420

TAK

kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400

400.80020150

H150

620 x 420

TAK

kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400

400.60030150

H150

620 x 420

TAK

pełny kołnierz - krata uchylna

D400

400.80030150

H150

620 x 420

TAK

pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl

WERSJA NIEPRZYSTOSOWANA DO BEZPOŚREDNIEGO MONTAŻU KOSZA:

WYMIARY
ZEWNĘTRZNE
KORPUSU
( mm )

KOSZ

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

WERSJA
WYKONANA

D400

400.50020115

H115

620 x 420

NIE

kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400

400.70020115

H115

620 x 420

NIE

kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400

400.50030115

H115

620 x 420

NIE

pełny kołnierz - krata uchylna

D400

400.70030115

H115

620 x 420

NIE

pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400

400.50020150

H150

620 x 420

NIE

kołnierz 3/4 - krata uchylna

D400

400.70020150

H150

620 x 420

NIE

kołnierz 3/4 - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

D400

400.50030150

H150

620 x 420

NIE

pełny kołnierz - krata standard

D400

400.70030150

H150

620 x 420

NIE

pełny kołnierz - krata uchylna z QUICK BLOCK 1

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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WKJ C250

KRAWĘŻNIKOWO - JEZDNIOWY

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT IO CW26/12

ZASTOSOWANIE:
• stosowany w nawierzchniach dróg,
obszarów dla pieszych lub powierzchniach
równorzędnych i parkingach samochodów
osobowych, zwieńczenia wpustów ściekowych
usytuowanych przy krawężnikach.
Dotyczy zwieńczeń wpustów ściekowych
usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze
mierzonym od ściany krawężnika może sięgać
w tor ruchu maksimum 0,5m, i w drogę
dla pieszych maksimum 0,2m

EN-GJL

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa C250
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• wysokość całkowita korpusu: H250
• do zabudowy w krawężniku H150
• pokrywa i krata uchylna: kąt otwarcia 105°
• powierzchnia odpływu wody 6,6dm2
• konstrukcja przystosowana do bezpośredniego
montażu kosza do wyłapywania zanieczyszczeń
AKCESORIA:
• kosz D1 lub C3
GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

C250

250.6001.250

H150

WYMIARY ZEWN.
KORPUSU
( mm )

KOSZ

620 x 420

TAK

WERSJA
WYKONANA

krawężnikowo-jezdniowa z pokrywą i kratą uchylną
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WK C250
KRAWĘŻNIKOWY

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA C250 | CERTYFIKAT IO CW26/12

ZASTOSOWANIE:
• stosowany w obszarach dróg,
obszarach dla pieszych lub powierzchniach
równorzędnych i parkingach samochodów
osobowych, zwieńczenia wpustów ściekowych
usytuowanych w krawężnikach

EN-GJL

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa C250
• spełnia wymagania normy PN-EN 124:2000
• pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200
• wysokość całkowita korpusu: H250
• do zabudowy w krawężniku H150
• pokrywa i krata uchylna: kąt otwarcia 105°
• powierzchnia odpływu wody 3,6dm2
• konstrukcja przystosowana do bezpośredniego
montażu kosza do wyłapywania zanieczyszczeń
AKCESORIA:
• kosz D1 lub C3
GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
( mm )

C250

250.6002.250

H150

WYMIARY ZEWN.
KORPUSU
( mm )

KOSZ

620 x 420

TAK

WERSJA
WYKONANA

krawężnikowy z pokrywą uchylną

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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Econ II® D400

/

300 x 500

106106

100100

ZASTOSOWANIE:
• jezdnie dróg, obszary na których w
przeważającej mierze występuje ruch
samochodów osobowych, a ruch pojazdów
ciężkich występuje sporadycznie.
Przykłady: centra miast na obszarach
z zakazem ruchu dla pojazdów ciężarowych,
ulice osiedlowe

300
300

LT
EN-GJS

546546

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa D400
• spełnia wymagania normy PN-EN 124
• krata i korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• wysokość korpusu: H100
• wymienna wkładka tłumiąca HYDROpren
• ryglowanie zatrzaskowe umieszczone na środku
kraty; dzięki umieszczeniu ryglowania poniżej kraty,
nie jest ono obciążone ruchem ulicznym
• ograniczenie kąta otwarcia do 90° umożliwia
wyjęcie kraty w razie potrzeby
• pozycja inspekcyjna 120°
• szerokość szczelin 25 mm
• powierzchnia wlotowa 500 cm²
• odwodnienie na czas budowy
• ciężar wpustów mniejszy o 30% w porównaniu
z wpustami wg normy DIN z żeliwa szarego

100

krata wklęsła - opcja dodatkowa
106

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA D400

DODATKOWE OPCJE:
• krata wklęsła

RYGLOWANIE

ZAWIAS

ODWODNIENIE

PROFILOWANIE

ryglowanie
zatrzaskowe

wkładka tłumiąca

odwodnienie
na czas budowy

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

WYMIARY ZEWN. KORPUSU
( mm )

WERSJA WYKONANIA

D400

934941

H100

300x500

standard forma płaska

D400

934971

H100

300x500

standard forma wklęsła

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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Econ II® C250

/

300 x 500

106

106

100100

ZASTOSOWANIE:
• stosowany w nawierzchniach dróg,
obszarów dla pieszych lub powierzchniach
równorzędnych i parkingach samochodów
osobowych.
Dotyczy zwieńczeń wpustów ściekowych
usytuowanych przy krawężnikach; w obszarze
mierzonym od ściany krawężnika może sięgać
w tor ruchu maksimum 0,5m, i w drogę
dla pieszych maksimum 0,2m

300
300

546
546

krata wklęsła - opcja dodatkowa
100

EN-GJS

WŁAŚCIWOŚCI:
• klasa C250
• spełnia wymagania normy PN-EN 124
• krata i korpus: żeliwo sferoidalne EN-GJS-500-7
• wysokość korpusu: H100
• wymienna wkładka tłumiąca HYDROpren
• ryglowanie zatrzaskowe umieszczone na środku
kraty; dzięki umieszczeniu ryglowania poniżej kraty,
nie jest ono obciążone ruchem ulicznym
• ograniczenie kąta otwarcia do 90° umożliwia
wyjęcie kraty w razie potrzeby
• pozycja inspekcyjna 120°
• szerokość szczelin 25 mm
• powierzchnia wlotowa 500 cm²
• odwodnienie na czas budowy
• ciężar wpustów mniejszy o 30% w porównaniu
z wpustami wg normy DIN z żeliwa szarego

106

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

NORMA PN-EN 124 | KLASA C250

DODATKOWE OPCJE:
• krata wklęsła

RYGLOWANIE

ZAWIAS

ODWODNIENIE

PROFILOWANIE

ryglowanie
zatrzaskowe

wkładka tłumiąca

odwodnienie
na czas budowy

KLASA

NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
H ( mm )

WYMIARY ZEWN. KORPUSU
( mm )

WERSJA WYKONANIA

C250

933921

H100

300x500

standard forma płaska

C250

933971

H100

300x500

standard forma wklęsła
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OSPRZĘT

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

OSPRZĘT

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.
ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA ISO 9001 | ISO 14001

OSPRZĘT
DO ARMATURY
NORMA PN-M-74081-83:1998 | CERTYFIKAT IO CW46-47/09

SKRZYNKA DO ZASUW - WYSOKA:

SKRZYNKA DO ZASUW - NISKA:
ZASTOSOWANIE:
• w budowie wodociągów
• w budowie gazociągów
EN-GJL

WŁAŚCIWOŚCI:
• spełniają wymogi normy PN-M-74081-83
• wykonane z żeliwa szarego EN-GJL-200
• wykonanie standardowe z oznaczeniem "W",
dla hydrantów oznaczenie "HYDRANT"
• połączenie pokrywy z korpusem nitem stalowym

GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 24 miesiące

SKRZYNKA DO NAWIERTKI:

SKRZYNKA DO HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN80:

1
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OSPRZĘT
DO ARMATURY

NORMA PN-M-74081-83:1998 | CERTYFIKAT IO CW46-47/09

SKRZYNKA DO ZASUW WYSOKA:
NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
(mm)

100.0003.270

270

NAZWA

skrzynka do zasuw z wysoka - woda z korpusem h-270

SKRZYNKA DO ZASUW NISKA:
NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
(mm)

100.0002.240

240

NAZWA

skrzynka do zasuw niska - woda z korpusem h-240

SKRZYNKA DO NAWIERTKI:
NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
(mm)

100.0001.150

150

NAZWA

skrzynka do nawiertki - woda z korpusem h-150

SKRZYNKA DO HYDRANTÓW PODZIEMNYCH DN80:
NR ARTYKUŁU

WYSOKOŚĆ
(mm)

100.0004.310

310

NAZWA

skrzynka do hydrantów podziemnych - woda z korpusem h-310

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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WKŁADKA TŁUMIĄCA SBR - PP

WŁAŚCIWOŚCI:
• wykonana z wytrzymałego, elastycznego
tworzywa - SBR
• tłumienie drgań w obu płaszczyznach Pionowej /
Poziomej
• łatwość montażu - wkładka ręcznie nakładana
na pokrywę włazu

656

POZYCJONOWANIE

54

Prezentowane rysunki i fotograﬁe mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotograﬁe zamieszczone w niniejszym opracowaniu
nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego powiadomienia.
W niniejszym dokumencie powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do tekstu, fotograﬁi, rysunków oraz ich oprawy.

Akcesoria

KLUCZ INSTALATORSKI

WŁAŚCIWOŚCI:
• dwa rodzaje końcówki:
- kwadratowa
- sześciokątna

KOSZ A4

KOSZ D1

KOSZ K

KOSZ B1

KOSZ C3

WŁAŚCIWOŚCI:
• wykonany z blachy ocynkowanej
• gromadzenie zanieczyszczeń również lżejszych od wody
• ergonomiczna kontrola stanu zanieczyszczenia
• oczyszczanie bez użycia specjalistycznego sprzętu
• trwałość, łatwość montażu
ELEMENTY DODATKOWE:
• obejma mocująca kosz - okrągła lub owalna
• lejek uszczelniający
• w przypadku zakupu wpustów przystosowanych do
bezpośredniego montażu kosza nie wymagany jest
zakup obejmy i lejka
GWARANCJA:
• gwarancja na produkt 36 miesięcy

1
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Akcesoria
WKŁADKA TŁUMIĄCA
NR ARTYKUŁU

NAZWA

700.0000.000

wkładka tłumiąca SBR - PP

KLUCZ INSTALATORSKI
NR ARTYKUŁU

NAZWA

700.0003.000

klucz instalatorski do systemu QUICK BLOCK

KOSZE
SYMBOL

NR ARTYKUŁU

NAZWA

A4

700.0004.000

kosz do łapania zanieczyszczeń, typ A4

B1

700.0005.000

kosz do łapania zanieczyszczeń, typ B1

C3

700.0002.000

kosz do łapania zanieczyszczeń, typ C3

D1

700.0001.000

kosz do łapania zanieczyszczeń, typ D1

K

700.0010.000

kosz do łapania zanieczyszczeń, typ K

Odlewnia Żeliwa FANSULD Sp. J., 26-200 Końskie, ul. Zielona 22, tel. +48 (41) 375 32 10, fax +48 (41) 375 64 31, www.fansuld.pl
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Prezentowane rysunki i fotografie mają charakter poglądowy. Wymiary podane na rysunkach mogą ulec zmianie
z powodu nieprzerwanych prac nad udoskonalaniem produktów. Rysunki i fotografie zamieszczone w niniejszym
opracowaniu nie przedstawiają szczegółów konstrukcyjnych, lecz mają za zadanie przybliżyć proporcje, wymiary oraz
kształt naszych produktów. Zastrzegamy sobie prawo do zmian konstrukcyjnych i udoskonaleń bez wcześniejszego
powiadomienia. W niniejszym katalogu powołujemy się na normy aktualne na czas wydania. Zastrzegamy sobie
wszelkie prawa do tekstu, fotografii, rysunków oraz ich oprawy.
Żadna część tego wydawnictwa nie może być powielana w jakikolwiek sposób (elektroniczny czy inny), nagrywana
na nośniki, umieszczana w Internecie lub rozpowszechniana przy użyciu innych mediów, bez naszej pisemnej zgody.

KATALOG PRODUKTÓW

Odlewnia Żeliwa Fansuld
ul. Zielona 22, 26-200 Końskie
+48 (41) 375 64 30

info@fansuld.pl
www.fansuld.pl

DYSTRYBUCJA:

www.hti-bp.pl

JAKOŚĆ
JAKOŚĆ| |NOWOCZESNOŚĆ
NOWOCZESNOŚĆ| |WŁAŚCIWI
WŁAŚCIWILUDZIE
LUDZIE

www.bimsplus.pl

www.hydrosolar.pl

