
WYPEŁNIACZ FUNDAMENTU 
DO  WSZYSTK ICH  RODZAJÓW OBUDÓW 
PRODUKOWANYCH  PRZEZ  Z .U . P .  EM ITER  
SP .  JAWNA 

Ze względu na występujące warunki fizyczne otocze-

nia w szafach kablowych powstaje kondensat wodny, 

który osadza się przede wszystkim w obrębie daszka 

i moŜe prowadzić do niekorzystnych zjawisk . Do re-

dukcji tworzącego się kondensatu w obudowach 

urządzeń elektroenergetycznych ustawionych na ze-

wnątrz stosuje się granulat słuŜący jako wypełniacz 

fundamentu. Wypełniacz fundamentu, który jest ma-

teriałem niepalnym, naleŜy do materiałów obojętnych 

chemicznie, odpornych na wilgoć, działanie pleśni, 

grzybów i gryzoni. Posiada dobre parametry izolacji 

cieplnej jest materiałem słabo higroskopijnym, neu-

tralnym biologicznie, nie przewodzącym oraz nie sta-

nowiącym zagroŜenia ekologicznego. Cechuje go 

równieŜ prostota w uŜyciu to znaczy łatwość w 

umieszczaniu i usuwaniu granulatu. 

Wypełniacz fundamentu odpowiada klasie poŜarowej 

Al wg normy DIN 4102 część 4, odporność na ciepło 

przy obciąŜeniu stałym przekracza 1000 C.  

Charakterystyka  i  zastosowan ie  

Parametry  

Zapotrzebowanie w dm
3
 (orientacyjne) 

Typ fundamentu 245 głębokość 320 głębokość 

F-26 15 X 

F-40,KF-40 23 30 

F-53,KF-53 30 40 

F-66,KF-66 38 50 

F-80,KF-80 46 60 

F-106,KF-106 61 80 

Zastosowanie wypełniacza w powiązaniu ze zopty-
malizowanym systemem wentylacyjnym szaf zapo-
biega bardzo skutecznie tworzeniu się kondensatu 
wewnątrz obudowy.  

PIASEK 

WYPEŁNIACZ 

Op is  t echn i czny  s tosowan ia  wypełn i acza   

Próby techniczne dokonane przez laboratorium ba-

dawcze firmy dowiodły, Ŝe wystarczająca grubość 

warstwy granulatu w szafie wynosi 300mm. Prze-

strzeń szafy poniŜej tego poziomu moŜe być zasypa-

na piaskiem lub wykopanym wcześniej gruntem.  

Do wyznaczania granicy gruntu i poziomu granulatu 

moŜne posłuŜyć przednia część cokołu szafy, której 

wysokość odpowiada zalecanej głębokości wypełnia-

cza w szafie. W przypadku wypełnienia dolnej części 

fundamentu gruntem naleŜy zwrócić uwagę na solid-

ne ugniecenie ziemi, aby nie nastąpiło po pewnym 

czasie jej opadnięcie, a tym samym obniŜenie się 

poziomu wypełniacza wewnątrz fundamentu. 
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