SYSTEMY DOŚWIETLACZY PIWNICZNYCH

Doświetlacze PROFI –
Właściwe rozwiązanie w każdej sytuacji!

■ Z poliestru wzmocnionego
włóknem szklanym
■ Wytrzymałe i pewne
■ Sprawdzone rozwiązanie
powielane miliony razy od
35 lat!

Elementy budowlane
z tworzywa i stali

Systemy doświetlaczy

-PROFI 

Technologia i produkcja z jednej ręki

Tworzywo GFK oraz nasze
kompetencje poparte 60-letnim
doświadczeniem
jako jedna z pierwszych firm w Europie zajmuje się
od 1955 roku produkcją i obróbką poliestru wzmocnionego włóknem szklanym.
Właściwości tego tworzywa oraz nasze ponad 60-letnie
doświadczenie w jego produkcji i obróbce leżą u podstaw
wielu innowacyjnych produktów, które znajdują zastosowanie w najróżniejszych obszarach.
Od ponad 40 lat
produkuje w Niemczech
doświetlacze i jest jednym z wiodących producentów
tego typu elementów.
Nasze doświetlacze są znane i cenione na całym świecie, a
ich łączna produkcja liczona jest w milionach sztuk.

Przewaga naszych doświetlaczy względem konkurencyjnych systemów z
polipropylenu: duży udział długich włókien szklanych w materiale kompozytowym SMC zapewnia najwyższą stabilność, co jest szczególnie istotne w
przypadku doświetlaczy wielkowymiarowych.

Tworzywo i jego właściwości
Doświetlacze
-PROFI produkowane są z poliestru
wzmocnionego włóknem szklanym (GFK) w procesie SMC
(Sheet Moulding Compound).
❚ Kompozyt SMC jest tworzywem duroplastycznym, w
przeciwieństwie do polipropylenu i PVC, które są tworzywami termoplastycznymi
❚ Tworzywo to jest odporne na warunki atmosferyczne i
wysoką temperaturę do 100˚C, czasowo nawet do 200˚C.
Dzięki temu materiał z którego wykonane są korpusy
nie odkształca się w kontakcie z gorącym asfaltem. SMC
jest także odporny na niskie temperatury oraz działanie
promieni UV dzięki czemu nie mamy do czynienia ze
zmęczeniem materiału.

Dodawanie włókna szklanego do pozostałych komponentów.

❚ Kolejna decydująca zaleta to odporność na działanie
benzyny, gnojowicy i wielu chemikaliów.
Znakomite właściwości kompozytu SMC sprawiają, że
znajduje on także zastosowanie w przemyśle samochodowym i lotniczym.

Linia produkcyjna do łączenia komponentów w tak zwany prepreg, będący
bazą do produkcji kompozytu SMC.
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Technologia i produkcja z jednej ręki

Produkcja tworzywa i elementów
we własnym zakładzie – wszystko
z jednej ręki
SMC jako tworzywo duroplastyczne stanowi mieszankę
nienasyconej żywicy poliestrowej (UP), włókna szklanego
oraz wypełniaczy i różnych innych dodatków.
sama produkuje kompozyt wykorzystywany do
produkcji elementów.
Dopracowane receptury, najnowocześniejsze technologie i procesy zapewniają najwyższą jakość.
Wyprodukowany na liniach taśmowych kompozyt podlega wielodniowemu procesowi dojrzewania poczym
obrabiany jest pod kątem zastosowania w konkretnym
modelu doświetlacza. Ostateczne nadanie kształtu dokonuje się na prasach hydraulicznych, które tłoczą gotowe
elementy pod działaniem gorącej temperatury.

Linie produkcyjne elementów tłoczonych z GFK.

Formy i kształt
doświetlaczy PROFI
Ważące do 30 ton formy wykorzystywane do produkcji doświetlaczy są konstruowane i produkowane na
miejscu. Zastosowane rozwiązania są efektem postępu
technologicznego, badań i testów wykonywanych przez
upoważnione instytucje oraz przede wszystkim naszego
praktycznego doświadczenia z dotychczasowej wielomilionowej produkcji tego typu elementów. Każda nowa
forma łączy w sobie te zalety.

Prasa hydrauliczna do produkcji doświetlaczy wielkowymiarowych.

Wynik
W rezultacie wszystkich tych działań otrzymujemy system doświetlaczy piwnicznych odpowiednich w każdej
sytuacji:
Doświetlacz

-PROFI

Produkcja form i matryc we własnej narzędziowni przez wykwalifikowany
personel.

– Jakość Made In Germany
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Opatentowane ruszty chroniące krawędzie korpusu

Seryjne zabezpieczenie krawędzi
bez dodatkowych opłat
Opatentowana konstrukcja doświetlaczy
zapewnia ochronę górnych krawędzi korpusu, które tak często
ulegają uszkodzeniom w przypadku konkurencyjnych
systemów. Przy okazji udało się osiągnąć wyjątkowy efekt
wizualny i możliwość bezproblemowego połączenia z
sąsiadującą nawierzchnią, taką jak asfalt czy kostka brukowa. W przypadku doświetlaczy
nie tworzą się
brzydkie skupiska brudu na styku rusztu i krawędzi korpusu, jak to ma często miejsce w doświetlaczach innych
producentów, których ruszty spoczywają wewnątrz korpusu.

Spośród wszystkich producentów
oferuje seryjnie
najcięższe i najbardziej stabilne
ruszty.

Zwiększona
nośność rusztów
Korzystne zabezpieczenie

Dzięki wysunięciu rusztu ponad górne krawędzie korpusu jego grubość zwiększyła się do 30mm. Tym samym nasze ruszty są znacznie wyższe niż ruszty konkurencyjnych
doświetlaczy, a co za tym idzie cięższe i bardziej stabilne.
I tak stosowany przez nas ruszt z oczkiem 30/10 jest generalnie przejezdny dla samochodów osobowych.

Dostępne ruszty i ich nośność

Ruszt siatkowy
dopuszczalny nacisk 4,7 kN

krawędzi

Brak skupisk brudu dzięki osadzeniu rusztu nad krawędzią korpusu.

Ruszt kratowy 30/30
dopuszczalny nacisk 6,2 kN

* W przypadku chodników i tarasów zalecane jest stosować ruszt kratowy z oczkiem 30/10.

Ruszt kratowy 30/10*
dopuszczalny nacisk 7,2 kN
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Dostępne wymiary

Dostępne wymiary
Wersja podstawowa
Wymiary wewnętrzne w cm
Szer. x Wys. x Odstęp w cm
81 x 66 x
81 x 101 x
101 x 66 x
101 x 81 x
101 x 101 x
101 x 101 x
101 x 131 x
126 x 101 x
126 x 101 x
126 x 131 x
151 x 121 x
175 x 80 x
200 x 120 x

43 cm
43 cm
43 cm
43 cm
43 cm
60 cm
43 cm
43 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm
60 cm

Wymiary
zewnętrzne w cm
95,0
95,0
115,0
115,0
115,0
115,0
115,0
140,0
140,0
140,0
165,0
190,0
215,0

x 71,5 x
x 106,5 x
x 71,5 x
x 86,5 x
x 106,5 x
x 106,5 x
x 136,5 x
x 106,5 x
x 106,5 x
x 136,5 x
x 126,5 x
x 84,7 x
x 126,5 x

43,4 cm
43,4 cm
43,4 cm
43,4 cm
43,4 cm
60,0 cm
43,4 cm
43,4 cm
60,0 cm
60,0 cm
60,0 cm
60,0 cm
60,0 cm

Doświetlacze wzmocnione i przejezdne dla
samochodów osobowych
Doświetlacze w wersji wzmocnionej do zastosowania w przypadku ciężkich warunków ziemnych
takich jak gliniasty grunt lub strome zbocza.
Doświetlacze przejezdne dla samochodów osobowych z chroniącym krawędzie doświetlacza rusztem kratowym 30/10.

Wersja wzmocniona
Wymiary wewnętrzne w cm
Szer. x Wys. x Odstęp w cm

81 x 66 x
81 x 101 x
101 x 66 x
101 x 81 x
101 x 101 x
101 x 101 x
101 x 131 x
126 x 101 x
126 x 101 x
126 x 131 x
151 x 121 x

43
43
43
43
43
60
43
43
60
60
60

Wersja przejezdna dla
samochodów osobowych
Wymiary wewnętrzne w cm
Szer. x Wys. x Odstęp w cm
81 x 66 x
81 x 101 x
101 x 66 x
101 x 81 x
101 x 101 x
101 x 101 x
101 x 131 x
126 x 101 x
126 x 101 x
126 x 131 x
151 x 121 x

43
43
43
43
43
60*
43
43
60*
60*
60**

Jeśli ruch kołowy odbywać się będzie w poprzek doświetlacza
konieczne jest dodatkowe wsparcie rusztu od strony ściany
* Zalecamy dodatkowe wsparcie rusztu od strony ściany
** Dodatkowe wsparcie rusztu od strony strony ściany
jest konieczne
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Nadstawki

Nadstawki
posiada w ofercie perfekcyjnie dopracowany system nadstawek do doświetlaczy, które świetnie
sprawdzają się w przypadku piwnic niżej położonych i
umożliwiają bezstopniową regulację wysokości do poziomu gruntu. Dzięki bezstopniowej regulacji nasze nadstawki nie wymagają pracochłonnego cięcia, a dopasowanie i montaż dokonują się przez przesuwanie wzdłuż
doświetlacza oraz przykręceniu na właściwej wysokości
do ściany.
❚ Nadstawka jest przesuwana bezstopniowo nad korpusem doświetlacza w przedziale 7–33 cm
❚ Możliwe jest zastosowanie do 3 nadstawek jedna na
drugiej, przy czym należy mieć na uwadze, że w takim
przypadku należy zastosować wzmocnione wersje
doświetlacza i nadstawek wraz z pasującymi ramami
wzmacniającymi. Regulacja wysokości dokonuje się
wówczas na dolnej nadstawce.

Dostępne wymiary
Wersja podstawowa

Wersja wzmocniona

Wymiary wewnętrzne w cm
Szer. x Wys. x Odstęp w cm

Wymiary wewnętrzne w cm
Szer. x Wys. x Odstęp w cm

81 x 35 x 43
101 x 35 x 43
101 x 35 x 60
126 x 35 x 43
126 x 35 x 60
151 x 35 x 60
175 x 35 x 60*
200 x 35 x 60*

81 x 35 x 43
101 x 35 x 43
101 x 35 x 60
126 x 35 x 43
126 x 35 x 60
151 x 35 x 60

*Nadstawka składana

Wersja przejezdna
dla samochodów osobowych
Wymiary wewnętrzne w cm
Szer. x Wys. x Odstęp w cm
81 x 35 x 43
101 x 35 x 43
101 x 35 x 60
126 x 35 x 43
126 x 35 x 60
151 x 35 x 60

Rama wzmacniająca
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Instrukcja montażu

Anleitung
Lichtschachtaufsätze
Instrukcja
montażu doświetlaczy i nadstawek

01
Gewünschte
Außenhöhe
des Aufsatzes
Zaznaczyć na ścianie
górny poziom
na jakim festlegen
ma zostać
und
an der Wand
anreißen.
Der Abstand
von 15cm
der
przymocowana
nadstawka,
zachowując
przy tym
Fensterunterkante
bis
zum
Lichtschachtboden
odstępu między dolną krawędzią okna a spodem korpusu
sollte
mind. 15cm betragen.
doświetlacza.

02
Vor der
Montagenależy
den Gitterrost
einhängen.
Für na
Przed
montażem
założyć ruszt
doświetlacza
Gehwege
und Terrassen
empfehlen
den ruszt
korpus.
W przypadku
chodników
i tarasów wir
zalecamy
Pressgitterrost
Maschenweite
30/10.
Bohrlöcher
kratowy 30/10. Zaznaczyć miejsca wiercenia otworów i
markieren
und bohren.
Bohrmaße
finden
nawiercić.
Wskazówki
na tenDie
temat
znajdują się
po prawej
Sie auch
auf der
Außenseite
rechts oben am
stronie
w górnej
części
korpusu doświetlacza.

03
Lichtschacht
anschrauben.
Przykręcić
doświetlacz
do ściany.

Lichtschacht.

04
Den
Aufsatz
von od
außen
übernad
denkorpus
Lichtschacht
Założyć
nadstawkę
zewnątrz
doświetlacza
schieben.
Derodpowiednią
Aufsatz kann
zwischen
7 - jest
33 cm
i przesunąć na
wysokość.
Możliwa
bezstufenlos
in
der
Höhe
verstellt
werden.
stopniowa regulacja wysokości nadstawki w przedziale

05
Befestigungslöcher
des Aufsatzes bohren.
Nawiercić
otwory w ścianie.

7-33cm.

07
Bei
2 Aufsätzen
zu be-mieć na
Przy Verwendung
zastosowaniu von
drugiej
nadstawkiistnależy
achten,
dass
die Niveauregulierung
den
uwadze, że
regulacja
wysokości dokonujeüber
się na
dolnej
unteren
Aufsatz
vorgenommen
Der obere
nadstawce.
Górną nadstawkę
założyć wird.
od zewnątrz
na dolną
Aufsatz
wird
von
außen
mit
dem
unteren
Ende
nadstawkę, tak aby zaklinowała się w zwężeniu jej ścianek.
in
Rostaufnahmenut
des unteren
Aufsatzes
Przydiezastosowaniu
dwóch nadstawek
możemy
uzyskać
geschoben.
Die minimale
Höhenverstellung
wysokość minimalną
42cm i maksymalną
ok. 65cm.
beträgt bei 2 Aufsätzen 42cm, die maximale
Höhenverstellung ca. 65cm.

08
Um uzyskać
eine bestmögliche
Stabilität
zu erreichen
Aby
optymalną stabilność
zalecamy
umieszczenie
empfehlen
wir den(patrz
unteren
Aufsatz
oder den w
ramy
wzmacniającej
akcesoria
do doświetlaczy)
Lichtschacht
mit
einem
Aussteifungswinkel
(siedolnej nadstawce lub w doświetlaczu.
he Lichtschachtzubehör) zu verstärken.

06
Gitterrost
in den
Aufsatz einlegen.
EinbruchZałożyć
ruszt
w nadstawce.
Elementy Die
zabezpieczające
sicherungen
den beiden
gelochten
Trag- się
przed
kradzieżąanzawiesić
w wycięciach
znajdujących
stäben
einhängen
und mit
deni przykręcić
mitgelieferten
na
płaskownikach
nośnych
rusztu
za pomocą
Bohrschrauben am Aufsatz befestigen. Aufsatz
załączonych
wkrętów samowiercących do nadstawki.
anschrauben.
Przykręcić nadstawkę do ściany.

09
Schichtweise
Kies anfüllen
lagenweise
Przestrzeń
wokółmitdoświetlacza
z und
nadstawką
wypełnić
verdichten.
Aufkolejne
genügend
Abstand
mitPrzy
schweżwirem,
ubijając
nakładane
warstwy.
pracach
rem
Gerät
achten.
z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu należy zachować odpowiedni odstęp.
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Doświetlacze wodoszczelne

Nowe wyzwania i ich rozwiązanie
W ostatnich latach mamy coraz częściej do czynienia z
gwałtownymi opadami, które prowadzą do podtopień i
przeciążenia systemu kanalizacyjnego. Kolejnym zjawiskiem jest
wzrost cen działek na terenach zurbanizowanych, co wiąże się
przede wszystkim z ich niedoborem. W tej sytuacji coraz więcej
inwestycji planowanych jest na terenach, gdzie występuje
wysoki stan wód gruntowych, co wymaga nowych rozwiązań
zwłaszcza w obszarze doświetlaczy piwnicznych.
ma rozwiązanie dla takich właśnie podmokłych obszarów, narażonych na okresowe podtopienia.
Doświetlacze
-PROFI w wersji wodoszczelnej posiadają
wzmocniony korpus, dodatkowy zestaw szyn montażowych,
materiałów uszczelniających i mocujących, dzięki czemu uzyskujemy trwałą szczelność.

Doświetlacz wodoszczelny PROFI z korpusem zamkniętym
od dołu

Potwierdzona szczelność i
bezpieczeństwo
Wodoszczelność doświetlaczy serii PROFI została potwierdzona
badaniami w instytucie Materialforschungs- und Prüfungsanstalt Leipzig, które polegały na poddaniu doświetlaczy działaniu
skrajnych warunków w długim okresie czasu. Wynik był jednoznaczny:

Zamykane przyłącze do kanalizacji

Absolutna szczelność i brak jakichkolwiek przecieków!
Doświetlacze wodoszczelne dostępne są w 3 różnych wersjach:
1. Z korpusem zamkniętym od dołu
2. Z zamykanym przyłączem do kanalizacji
3. Z przyłączem do kanalizacji wyposażonym w zawór zwrotny
❚
ma w ofercie 13 różnych wymiarów doświetlaczy wodoszczelnych, co stanowi jeden z najszerszych asortymentów na rynku!

Zawór zwrotny z syfonem

Dostępne wymiary
Szer. x Wys. x Odstęp w cm
81 x 66 x
81 x 101 x
101 x 66 x
101 x 81 x
101 x 101 x
101 x 101 x
101 x 131 x
126 x 101 x
126 x 101 x
126 x 131 x
151 x 121 x
175 x 80 x
200 x 120 x

43
43
43
43
43
60
43
43
60
60
60
60
60*

(*dostępne wyłącznie z korpusem zamkniętym od dołu)

System doświetlaczy i zawór zwrotny przeszły
wszystkie testy ze znakomitym wynikiem

Systemy doświetlaczy

-PROFI 

Doświetlacze wodoszczelne

Instrukcja montażu: Doświetlacze PROFI wodoszczelne

1. Założyć ruszt na korpus doświetlacza, zaznaczyć
miejsca wiercenia otworów pod kotwy, nawiercić
je i wbić kotwy do ściany

2. Przykleić uszczelkę do korpusu doświetlacza w miejscu do tego przewidzianym i nanieść część środka
uszczelniającego w tubach wzdłuż uszczelki

3. Doświetlacz wraz z rusztem założyć na kotwy mocujące i lekko je
przykręcić. Wywiercić otwory na dodatkowe mocowania. Uszczelnić
szczelinę między ścianą a korpusem środkiem uszczelniającym.

4. Założyć szyny i dokręcić wszystkie śruby.

5. Uszczelnić korpus od wewnątrz i pozostawić ok. 1 dnia, aby środek uszczelniający stwardniał. Po tym
czasie przysypywać korpus, ubijając warstwa po warstwie. Wodoszczelność uzyskuje się po 24 godzinach. Przed upływem tego czasu kontakt z wodą jest niewskazany.

– Jakość Made In Germany
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Akcesoria do doświetlaczy

Akcesoria do doświetlaczy
System doświetlaczy uzupełnia bogaty asortyment akcesoriów.

Przyłącza do kanalizacji
Przyłącze DN 70 pasujące do
doświetlaczy serii PROFI

Przyłącze DN 70 pasujące do
doświetlaczy serii PROFI z
nakładanym sitkiem wlotowym
i syfonem
Przyłącze DN 70 ze zintegrowanym sitkiem pasujące do
doświetlacza 175x80x60 cm

Okrycie doświetlacza ze stali szlachetnej zapewnia
ochronę przed wszelkimi zabrudzeniami

Przyłącze DN 125 ze zintegrowanym
sitkiem pasujące do doświetlacza
200 x 120 x 60 cm
Drabinka awaryjna
ocynkowana ogniowo dla
doświetlaczy o szerokości
151cm i 200cm

Kształtka przejściowa HT DN 50/100
lub 70/100 mm

Rama wzmacniająca do
nadstawek doświetlacza

Kotwy różnej długości umożliwiające
montaż doświetlacza na ścianach
betonowych z izolacją

Zestaw mocowań jest ujęty
w cenie doświetlacza i obejmuje podwójne zabezpieczenie antywłamaniowe.

Okrycie doświetlacza z szybą ESG dla doświetlaczy z
zamkniętym dnem korpusu

100 x 65
100 x 80
100 x 101

Notaus
für Lich

für Lich
Befesti

Fixanke
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Stały dopływ świeżego powietrza

Korpusy wentylacyjneKorpusy wentylacyjne
wykonane są, podobnie jak
doświetlacze, z poliestru wzmocnionego włóknem szklanym
(GFK), co sprawia, że są wyjątkowo trwałe i odporne na działanie
czynników atmosferycznych.
Idealnie nadają się jako element doprowadzający świeże powietrze do zlokalizowanych w piwnicach kotłowni, chłodni oraz
pozostałych pomieszczeń piwnicznych.
Ruszty korpusów wentylacyjnych są wyposażone seryjnie w
opatentowany system ochrony krawędzi
.

Dostępne wymiary
Szer. x Wys. x Odstęp w cm
36,5 x 40 x 20

Dostępne warianty rusztu::
Ruszt siatkowy
Ruszt kratowy 30/30
Ruszt kratowy 30/10

– Jakość Made In Germany

Okna ościeżnicowe
Okna PVC wszystkich rodzajów
Okna mieszkaniowe
Drzwi wejściowe i balkonowe
Okna wielofunkcyjne
Okna piwniczne z tworzywa
Okna piwniczne ze stali
Systemy doświetlaczy piwnicznych
Korpusy wentylacyjne
Szyby izolacyjne
Wycieraczki
Systemy odwodnień
Studzienki
Ruszty kratowe
Stopnie schodowe
Blachy perforowane
Sita
Kompostowniki
Ruszty z tworzywa dla rolnictwa
Ruszty z tworzywa dla przemysłu
Żłoby
Koryta

Dystrybutor:

Friedrich Wolfarth GmbH & Co. KG
Elementy budowlane z tworzywa i stali

Elementy budowlane
z tworzywa i stali

Friedrich-Wolfarth-Straße 91
D-97990 Weikersheim-Neubronn
Telefon: +49 (0) 79 34 / 91 91-0
Telefax: +49 (0) 79 34 / 91 91-50
Internet: http://www.wolfa.de
e-mail: mail@wolfa.de

