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Systemy studzienne WellGam to komplet elementów do budowy studni wierconych,
kopanych i przyłączy wody ze studni dla odbiorców indywidualnych, zbiorowego
zaopatrzenia w wodę, oraz zakładów przemysłowych.
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W ofercie znajdują się:
rury studzienne PVC-U
gwintowane DN 90 – DN 450

filtry

szczelinowe i siatkowe
DN90 - DN450

zabudowy studni wierconych
z wykorzystaniem złącza szwedzkiego

obudowy włazowe

obudowy termoizolacyjne

studni wykonane z PE-HD
średnica DN 800, DN 1000

głowice i korki studzienne
zakres średnic: DN 110 - DN 225

studni z tworzywa sztucznego
średnica DN 400

pompy głębinowe
o średnicy 4 i 6 cali
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Na życzenie klienta istnieje możliwość wykonania niestandardowych rur (DN90 - DN450) i filtrów studziennych (DN90 - DN225).
W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta - Rury.

Schemat przedstawia najczęściej stosowany wariant zabudowy studni wierconej.
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Systemy studzienne WellGam to nie tylko komplet elementów do budowy studni
wierconych, ale również zestaw komponentów do wykonania nowej i modernizacji już
istniejącej instalacji czerpalnej w studniach kopanych.

Instalacje czerpalną ze studni kopanej można wykonać przy użyciu rury PE* wyposażonej
w kolano zaciskowe do rur PE oraz złączkę zaciskową z gwintem
do rur PE, zakończoną koszem ssawnym z zaworem zwrotnym. Instalacja wyposażona jest
w przejście przyłączeniowe. W przypadku modernizacji istniejącej instalacji czerpalnej, wykonanej z rur stalowych, istnieje możliwość połączenia rur PE z rurami stalowymi za pomocą złączek
zaciskowych z gwintem do rur PE.
*istnieje możliwość wykonania instalacji czerpalnej studni kopanej za pomocą rur PVC-U
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Rury polietylenowe produkcji Gamrat S.A., przeznaczone są do rozprowadzania wody pitnej, ciekłych mediów technologicznych,
ścieków, a także jako rury osłonowe. Tak różnorodne zastosowanie rur PE wynika z ich znakomitych własności fizyko-mechanicznych
oraz odporności na różnego rodzaju agresywne media. Równocześnie rury polietylenowe są całkowicie bezpieczne dla zdrowia
i nieszkodliwe dla środowiska.
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NOWOŚĆ

NA POLSKIM RYNKU
Gamrat S.A. wychodząc naprzeciw potrzebom
nowoczesnych instalatorów, oferuje przejście
przyłączeniowe, wykonane z PVC-U jako
alternatywne rozwiązanie dla tradycyjnych rur
osłonowych. Jego niewątpliwą zaletą jest
łatwość doprowadzenia przewodu wodociągowego do budynku, a w razie awarii, możliwość prostej i szybkiej wymiany.
Istnieje
możliwość
przedłużenia
przejścia
przyłączeniowego, przy użyciu rury PVC-U do
instalacji basenowych i technicznych w wersji
z mufą do klejenia. Połączenie przewodu doprowadzającego wodę ze studni z instalacją
wewnętrzną wody pitnej w budynku, możemy
wykonać na 2 sposoby:
I. Za pomocą złączki zaciskowej zakończonej
mufą z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym
II. Metodą tradycyjną, stosując złączki zgrzewane
elektrooporowo bądź zaciskowe, bezpośrednio
na rurze doprowadzającej wodę do budynku

Φ63 - Φ110

Przestrzeń międzyrurową na bosym końcu przejścia przyłączeniowego znajdującego się w gruncie należy zabezpieczyć manszetą gumową.

Innowacyjnym sposobem zwieńczenia przejścia przyłączeniowego jest złączka
zaciskowa zakończona mufą z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym.
Złączka po uprzednim zamocowaniu w jej wnętrzu rury PE, nakładana jest na przejście
przyłączeniowe wewnątrz budynku. Rozwiązanie to pozwala w łatwy i estetyczny
sposób połączyć przewód doprowadzający wodę ze studni z instalacją wody pitnej
w budynku. Do złączki możemy zamocować dowolną kształtkę lub armaturę, posiadającą standardowy gwint rurowy.
Dostępne średnice: Φ25 - Φ 63 z gwintami 3/4 cala - 2,5 cala.

Gamrat Spółka Akcyjna | ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło, gamrat@gamrat.pl, gamrat.pl
Kierownik Sprzedaży
Region wschodni
Wiesław Szynal

Kierownik Sprzedaży
Region zachodni
Rafał Ogrodowczyk

wszynal@gamrat.pl
+48 606 787 151

rogrodowczyk@gamrat.pl
+48 606 787 152

Informacja Techniczna
Mateusz Forystek

Dział Obsługi Klienta
Rury

mforystek@gamrat.pl
+48 726 002 198

bok-rury@gamrat.pl
+48 13 491 4310

