
STANDARD & NIVEAU

M



NOWY

• Nowy VIATOP nazywa się VIATOP M

• Zastępuje wszystkie poprzednie wersje włazu VIATOP o średnicy otworu 600 mm 

Podstawowe parametry:

Rama 100 mm (a) Rama 140 mm « Niveau » (b) Rama 200 mm « Niveau » (c)

Viatop M wymaga nowych numerów referencyjnych, dotychczasowe numery na włazy Viatop 600 nie są już aktywne.

• 1 pokrywa: wentylowana lub niewentylowana
Wymienna w zakresie wszystkich włazów VIATOP o średnicy otworu 600 mm 

• 3 rodzaje ramy:

 Rama o wysokości 100 mm, brak możliwości dostosowania wysokości (a)

 Ramy o wysokości 140 i 200 mm (b i c), możliwość dostosowania wysokości « Niveau »



VIATOP M: LŻEJSZY, ZAPEWNIAJĄCY LEPSZĄ ERGONOMIĘ NIŻ 

TRADYCYJNE ROZWIĄZANIA

DIN 19584 (BEGU):

masa: 176 kg, 

masa pokrywy: 88 kg

VIATOP M

masa: 83 kg, 

masa pokrywy: 47 kg



Zalety zoptymalizowanej ergonomii wykazane przez

Sports Science Institute of Saarland University

VIATOP M: LŻEJSZY, ZAPEWNIAJĄCY LEPSZĄ ERGONOMIĘ NIŻ 

TRADYCYJNE ROZWIĄZANIA

• Pokrywa włazu VIATOP zmniejsza wysiłek fizyczny o 75% w stosunku do tradycyjnych rozwiązań

• Przy użyciu pręta VIATOP wysiłek podnoszenia wynosi tylko ~15 kg



VIATOP M: możliwość obsługi przez jednego człowieka w porównaniu do 

tradycyjnych rozwiązań do których potrzeba dwóch ludzi

VIATOP M, dzięki swojej masie 

i zoptymalizowanym warunkom 

pracy przyczynia się do 

minimalizacji naprężeń

fizycznych

Każdego dnia VIATOP M

pomaga operatorom uniknąć 

„wspinania się po piramidzie 

ergonomii”



Bezpieczne i niezawodne w każdych okolicznościach

 Przegub jest nie tylko kluczowym czynnikiem dla uzyskania ergonomii wysokiego 
poziomu

Przegub również codziennie działa jak mocne połączenie pomiędzy pokrywą a ramą:

Brak ryzyka wyrzucenia pokrywy w najcięższych warunkach drogowych

 Zawias poprawia również bezpieczeństwo w wyjątkowych okolicznościach:

Konstrukcja pokrywy pozwalająca na samoczynne otwarcie i zamknięcie w celu 
wypuszczenia medium, w przypadku wystąpienia ciśnienia wewnątrz studni

VIATOP M: ZAPEWNIENIE BEZPIECZNYCH WARUNKÓW

DROGOWYCH



Stałe zalety ciągłej wkładki amortyzującej:

 diagonalny transfer obciążenia w przeciwieństwie do tradycyjnych rozwiązań 

zgodnie z DIN 19584

 całkowite oddzielenie/rozłączenie: brak kontaktu między ramą a pokrywą

cicha pozycja pokrywy w ramie

 Uszczelka elastomerowa pochłania do 64% naprężeń w ruchu (testy IKT)

radykalne zmniejszenie ograniczeń przenoszonych na komory i szyby, 

wydłużając żywotność materiałów betonowych i ściółkowych

 Po kilku latach pracy w dobrych warunkach,

wymiana uszczelki VIATOP wymaga tylko 5 minut

VIATOP M: EFEKT TŁUMIENIA I REDUKCJI OBCIĄŻENIA DZIĘKI 

CIĄGŁEJ USZCZELCE ELASTOMEROWEJ



Nowa konstrukcja ramy:

 W pełni okrągła rama do łatwego i szybkiego podnoszenia

za pomocą tradycyjnych urządzeń, przed osadzeniem lub jego

renowacją

 Rama o wysokości jedynie 110 mm w celu 

dopasowania do sytuacji na drogach 

o zmniejszonej grubości asfaltu

ciągła kątowa krawędź ramy, bardziej „przyjazna dla 

instalatorów” o zwiększonej sztywności w celu zwiększenia 

odporności i trwałości

VIATOP M STANDARD – EKONOMICZNE ROZWIĄZANIE DLA 

ŁATWEJ INSTALACJI



Potencjalne problemy z tradycyjnymi ramami okrągłymi:
 Wysokie naprężenia zginające i ścinające w połączeniach zaprawy poprzez obciążenia dynamiczne

 Tradycyjna zaprawa do osadzania może być słabym punktem w pokrywie/wale konstrukcji

 Ponowne poziomowanie włazów: kosztowna operacja (wykonawcy + koszty zarządzania ruchem)

 Zastosowanie ciężkich zapraw do osadzania możliwe, ale drogie

Rozwiązanie: właz pływający NIVEAU
Odłączenie ramy od konstrukcji szybu

Brak bezpośredniego przenoszenia naprężeń na strukturę szybu/komory

Łatwe i szybkie ponowne poziomowanie włazu 

VIATOP M NIVEAU: RAMY PŁYWAJĄCE MOGĄ BYĆ 

WALCOWANE I WCISKANE W NAWIERZCHNIE DROGI



VIATOP M NIVEAU

Samoczyszcząca się 

skrzynka zawiasów z 

blokowaniem 90 °

Skrzynka manewrowa 

umożliwiająca otwarcie 

włazu wieloma narzędziami 

Ostre krawędzie

Ciągła uszczelka

elastomerowa

Płytka kontrolna odporna na poślizg

Dodane nowe urządzenie blokujące



Dostępne wysokości ramy

NIVEAU 140 NIVEAU 200

VIATOP M NIVEAU: RAMY PŁYWAJĄCE MOGĄ BYĆ 

WALCOWANE I WCISKANE W NAWIERZCHNIE DROGI



VIATOP M NIVEAU: 2 GŁĘBOKOŚCI RAMY Z 2 WYSOKOŚCIAMI 

PIERŚCIENI BETONOWYCH DLA IDEALNEGO DOPASOWANIA

Zakres wysokości poziomowania:

220 – 280 mm z adapterem betonowym o 

wysokości 100 mm

Zakres wysokości poziomowania: 

160 – 180 mm z adapterem 

betonowym o wysokości 60 mm

Betonowe pierścienie adaptacyjne wykonane z betonu, pasują do ram VIATOP M 

NIVEAU i poprzednich modeli, numery referencyjne produktów bez zmian



Nowy projekt ramy:

 Nowa geometria ramy, z ostrymi krawędziami, usztywnioną obręczą, aby 

zapewnić idealne wyrównanie poziomów nawierzchni drogi ramy i ułatwić 

instalację

 Zmniejszona szczelina/stopień między ramą a drogą zapewnia gładką 

powierzchnię, zwiększoną odporność na asfalt i niższe wytwarzanie hałasu

 Zwiększona powierzchnia kołnierza ramy, aby zminimalizować ciśnienie 

Jak do tej pory, do montażu ram VIATOP NIVEAU wymagany jest pierścień

betonowy 

VIATOP M NIVEAU: SZERSZY KOŁNIERZ RAMY DLA 

ZWIĘKSZENIA POWIERZCHNI ŁOŻYSKA I ZMNIEJSZENIA 

NAPRĘŻEŃ



Nowy projekt ramy:

 Płytka kontrolna z antypoślizgową osłoną, klasa R11

zgodnie z DIN 51130

• Zwiększona gęstość % podniesionej powierzchni wzoru obliczona 

zgodnie z normą DIN EN 124-1, dla lepszych właściwości 

przeciwpoślizgowych i zwiększonej trwałości

Szersze możliwości dostosowania

NOWY PROFIL POKRYWY ZAPEWNIA WIĘKSZY RUCH 

I ODPORNOŚĆ NA POŚLIZG

Ogólne zalety włazów VIATOP M



Różne warianty personalizacji pokrywy
 Tylko tekst

 Tylko logo lub herb

 Tekst + logo

 Centralny, po obwodzie lub w obu miejscach (patrz rysunek z prawej)

 Dostosowanie 80% powierzchni pokrywy (rysunek poniżej)

Minimum logistyczne dla włazów personalizowanych:
 Pierwsze zamówienie: min 50 sztuk

 Ponowne zamówienie: min 25 sztuk

POKRYWY VIATOP M MOGĄ BYĆ DOSTOSOWANE DO 80%

Należy pamiętać, że ze względu na warunki procesu 

produkowana ilość może się różnić i nie pasować dokładnie do 

zamówionej ilości. Tolerancja ilościowa, do 10%, zostanie 

zastosowana do zamówionej ilości.

Klienci muszą być świadomi, że Saint-Gobain PAM dąży do 

ograniczenia tych przypadków, ale nie może przechowywać w 

zapasach ilości wyprodukowanych w nadmiarze.



PERSONALIZOWANY VIATOP M DLA MIASTA WEILHEIM



PERSONALIZOWANY VIATOP M DLA MIASTA WEILHEIM



PERSONALIZACJA POKRYWY WŁAZU VIATOP M POPRZEZ 

APLIKACJE “MY COVER BY PAM” APP
• Oprogramowanie do personalizacji on-line pozwoli klientom na szkicowanie i wstępną 

wizualizację ich pokryw

• Ostateczna propozycja personalizacji 3D zostanie wysłana do klientów w ciągu 1 tygodnia w 

celu zatwierdzenia, dalej do optymalizacji rysunku i przygotowania do procesu odlewniczego

• Szybkobieżne frezarki w odlewni Saint-Gobain PAM będą automatycznie produkować 

niestandardowe płytki identyfikacyjne przed produkcją

• Dostępny w 2020-2021, prosimy o kontakt z jednostkami sprzedaży Saint-Gobain PAM w celu 

uzyskania dalszych informacji

•



NOWY VIATOP M

• Wiele udoskonaleń wprowadzonych do ram i wzorów pokryw dla jeszcze większej 

wydajności i trwałości

• Bardziej „przyjazny użytkownikom i instalatorom”

• Więcej możliwości personalizacji

“M”: WŁAZ                   !


