
Pipelife: Studzienki kanalizacyjne PRO 200,
PRO 315, PRO 400, PRO 425

Bogate doświadczenia w rozwoju systemów z tworzyw sztucznych do kanalizacji sanitarnej,
deszczowej, wodociągowej a także drenażu, poparte od dziesięcioleci praktycznymi zastosowaniami
w trudnych warunkach Skandynawii oraz na bardzo wymagających rynkach Niemiec i innych krajów,
doprowadziły do opracowania nowej generacji studzienek, wolnych od wad charakterystycznych dla
materiałów tradycyjnych. Oferta Pipelife Polska obejmuje studzienki kanalizacyjne o średnicach DN
200 mm, 400 mm, nową generację studzienek DN 315 i DN 400 mm 3G oraz nowe studzienki DN
425 mm. 

Nowa generacja studzienek DN 315 mm, DN 400 mm 3G oraz DN 425 G3 produkowana jest z
kielichami typu Eurosocket na dolotach i wylocie. Maksymalna głębokość posadowienia studzienek
wynosi 6,0 m. Studzienki są odporne na wodę gruntową 5,0 m zgodnie z normą PN-EN 13598-2.

 

 PRO 200 PRO 315 PRO 400 PRO 425

Materiał Polipropylen PP-B
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DN/OD – wymiar odniesiony do średnicy zewnętrznej 
               (ang. Outside Dimension)

ID – wymiar odniesiony do średnicy wewnętrznej 
       (ang. Inside Dimension)

 

Budowa
Studzienki Pipelife składają się z trzech części:

kinety (podstawy studzienki, połączonej z rurociągiem)1.
rury trzonowej2.
teleskopu z żeliwnym włazem.3.

 

Konstrukcja studzienki została zaprojektowana w ten sposób, aby nawet w najtrudniejszych
warunkach zewnętrznych zawsze zagwarantować szczelność systemu oraz brak możliwości
uszkodzenia studzienki, a tym samym kanału. Podstawa (kineta) wykonana jest z formowanego
wtryskowo PP-B o wysokiej odporności na uderzenia, odporności na niskie i wysokie temperatury,
długim okresie trwałości i dużej odporności chemicznej na agresywne ścieki. 

 

Włazy wykonane są z żeliwa szarego i posiadają zamknięcia utrudniające dostęp nieuprawnionych
osób. Włazy produkowane są z pokrywą pełną, oraz dla studzienek kanalizacji deszczowej z kratką. 
W zależności od miejsca instalacji studzienki dobrać można właz o nośności od 5 do 40 ton. 





 

Zalety studzienek DN 315, DN 400, DN 425

W nowej generacji studzienek, w stosunku do stosowanych dotychczas, wprowadzono szereg
istotnych zmian:

Studzienki posiadają wewnętrzny spadek w kierunku przepływu 2%.●

Maksymalna głębokość posadowienia wynosi 6,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.●

Odporność na wodę gruntową (test integralności podstaw) 5,0 m zgodnie z PN-EN 13598-2.●

Dla studzienek DN 315 mm oraz DN 425 mm są dwa typy rur trzonowych z PP-B o ściance●

jednowarstwowej karbowanej o sztywności pierścieniowej SN 4 lub SN 2.
Studzienki nowej generacji posiadają kielichy typu Eurosocket dla rur gładkich z PVC-U.●

Zwieńczenia teleskopowe z rurą PVC-U 315 mm stosowane są dla studzienek 315 mm i 400 mm.●

 

 

Dokumenty PDF:

Broszura techniczna
●

Katalog techniczny
●

Schematy kompletowania elementów studni PRO
●

Zobacz więcej
●

Cennik
●

 

Aprobaty Techniczne Deklaracje Zgodności:

AT-15-8235/2014
●

AT/07-2014-0181-01
●

KDWU dla PRO 200 - studnia kompletna - kineta, rura trzonowa i teleskop
●

KDWU dla studni PRO 315 i 400 1,2,3G studnia kompletna - kineta, rura trzonowa i
●
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teleskop

KDWU dla studzienek na bazie rury Pragma DN/OD 500, 630 lub DN/ID 500, 600, 800, 100
●

KONTAKT

Pipelife Polska 

E-mail: zok@pipelife.pl

WWW: www.pipelife.pl
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