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STUDZIENKI DO SYSTEMÓW NAŚNIEśANIA 
STOKÓW NARCIARSKICH 

 
Lekkie studzienki z tworzyw sztucznych (PP) są skonstruowane dla uniwersalnego 

technologicznego rozwiązania systemów naśnieŜania stoków narciarskich. Mają za zadanie 
zabezpieczenie dostępu do ujęcia wody oraz przyłączy sieci elektrycznej w dowolnych punktach 
przyłączeniowych, na terenie całego stoku. Studzienka posadawiana jest na fundamencie 
betonowym lub utwardzonym podłoŜu Ŝwirowym. Nie posiada dna, co zabezpiecza przed 
gromadzeniem się wody w studni i zapewnia jej swobodny odpływ. 
 

Przeznaczeniem studzienki do na śnieŜania jest:  
� Łatwy montaŜ i transport w czasie budowy 
� Poprawa bezpieczeństwa narciarzy na stokach. 
� Ułatwienie pracy obsługi w trudnych zimowych warunkach. 
� Zapewnienie warunków szybkiego podłączenia urządzeń naśnieŜających.  
� Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu 
� Zabezpieczenie infrastruktury technologicznej w miesiącach letnich (zamykanie). 

 

Po zakończeniu sezonu zimowego studzienki moŜna zabezpieczyć i zamknąć. Wymiary 
studzienek zaprojektowane są tak, aby spełnić warunki podłączenia i zabezpieczania 
infrastruktury dla wszystkich dostępnych urządzeń naśnieŜających. 
 

Wyposa Ŝenie standartowe:  
� Elektrozawór 
� Zawór do odprowadzenia osadu 
� Jednostka sterująca  
� Szafa elektryczna 
� NN podłączenie zasilania 
� Szybkozłącza dla wygodnego podłączania węŜy zasilających 

 
 

STUDZIENKA „EKO-KLASIC” - KLASYCZNA 
 
Studzienka klasyczna przystosowana jest do montaŜu lanc naśnieŜających.  

Wyposa Ŝenie studzienki:  
� Uchwyt montaŜowy lancy 
� Zamykany właz wejściowy 
� Konsola dla sterownika 
� Konsola dla szafy elektrycznej 
� Stopnie wejściowe 
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STUDZIENKA „EKO-ARMAT” DLA ARMATEK ŚNIEśNYCH 
 

Studzienka przeznaczona jest do podłączeń, zarówno wody jak i sieci elektrycznej i sterowania centralnego 
do armatek śnieŜnych 

Wyposa Ŝenie studzienki:  
� Wysuwana wtyczka NN dla podłączenia armatki  
� Zamykany właz wejściowy 
� Konsola dla sterownika 
� Konsola dla szafy elektrycznej 
� Stopnie wejściowe 
 

  
 
 

  STUDZIENKA „EKO-KOMBI” 
 
Studzienka przeznaczona jest zarówno do podłączenia lanc naśnieŜających jak i armatek śnieŜnych , 
obejmuje podłączenie wody, sieci elektrycznej oraz sterowania. 

Wyposa Ŝenie studzienki:  
� Wysuwana wtyczka NN dla podłączenia armatki  
� Uchwyt montaŜowy lancy 
� Zamykany właz wejściowy 
� Konsola dla sterownika 
� Konsola dla szafy elektrycznej 
� Stopnie wejściowe 

     


