
Niezawodne i wytrzyma³e

s³upy dystrybucyjne RS 

RS Technologies przedstawia now¹ liniê konkurencyjnych cenowo s³upów kompozytowych do 
zastosowañ w obszarze dystrybucji. S³upy dystrybucyjne (RSD) posiadaj¹ te same zalety, co 
standardowe s³upy RS, ale zosta³y zaprojektowane specjalne dla sieci dystrybucyjnych  i dziêki 
cieñszym œciankom s¹ jeszcze l¿ejsze. 

Niezawodna Technologia 

S³upy RSD produkowane zgodnie z ISO 9001:2008 charakteryzuj¹ siê niezawodnoœci¹ 
z nastêpuj¹cymi cechami:

Charakterystyka s³upów RSD 

D³ugoœæ od 6 m do 16,8 m 

Wytrzyma³oœæ odpowiadaj¹ca od 2 do 6 klasy dla s³upów drewnianych

£atwe w transporcie

Mo¿liwoœæ ciêcia i nawiercenia na budowie

Nie wymagaj¹ konserwacji

¯ywotnoœæ 80 lat

Dostêpne kolory: szary, br¹zowy

41 lat gwarancji

S³upy RSD s¹ zaprojektowane do stosowania w sieciach dystrybucyjnych, wszêdzie tam gdzie
 dotychczas u¿ywane by³y s³upy drewniane, stalowe czy betonowe. W porównaniu do s³upów 
wykonanych z konwencjonalnych materia³ów, s³upy RSD pozwalaj¹ zaoszczêdziæ czas i pieni¹dze 
w nastêpuj¹cych przypadkach:

S³upy RSD mog¹ byæ wysy³ane w formie  kompaktowych modu³ów’ dla uzyskania maksymalnej

wydajnoœci transportu lub wstêpnie zmontowane, aby zminimalizowaæ czas instalacji na miejscu. 

Mo¿liwe jest równiez wykonanie wstêpnego wiercenia zgodnie z planem wierceñ

S³upy RSD s¹ zaprojektowane z wykorzystaniem podejœcia nieliniowego (P-Delta)
przy u¿yciu oprogramowania do analizy elementu skoñczonego (MES), co pozwala zapewniæ
niezawodnoœæ ich wykonania. 

Rozwi¹zania konstrukcyjne

Wybraliœmy s³upy RS, poniewa¿ s¹ l¿ejsze 

i mog¹ byæ instalowane znacznie szybciej, 

co skraca czas przerw w zasilaniu klienta. 

A fakt, ¿e te innowacyjne s³upy s¹ zbudowane 

z segmentów u³atwia naszym za³ogom 

ich transport w terenie(na budowie)
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przy³¹cza energetyczne

odleg³e lokalizacje

pasy przydro¿ne

tereny górzyste, trudno dostêpne

obszary ochrony œrodowiska

awaryjnej wymiany

obszary zagro¿one sadz¹ 
lub silnymi wiatrami



ZALETY S£UPÓW RS

Wysoki stopieñ poch³aniania energii  

S³upy kompozytowe RSD, w porównaniu do s³upów wykonanych 
z tradycyjnych materia³ów, znacznie lepiej poch³aniaj¹ energiê 
sprê¿yst¹, zw³aszcza w warunkach burzowych i przy  du¿ym 
obci¹¿eniu, zapewniaj¹c najwy¿sz¹ niezawodnoœæ dzia³ania.

Wysoka wytrzyma³oœæ 

Wyj¹tkowo silna ¿ywica poliuretanowa i zaawansowana technologia 
nawijania i rozmieszczania w³ókien sprawia, ¿e s³upy RS maj¹  
najwy¿szy stosunek wytrzyma³oœci do masy ze wszystkich s³upów 
dostêpnych na rynku

Niewielki wp³yw na œrodowisko
S³upy RSD pozwalaj¹ ocaliæ drzewa, a w procesie ich produkcji nie s¹ 
uwalniane lotne zwi¹zki organiczne oraz niebezpieczne 
zanieczyszczenia powietrza.W przeciwieñstwie do s³upów 
drewnianych, s³upy RSD nie powoduj¹ wyp³ukiwania ¿adnych 
œrodków chemicznych do okolicznych gleb.

Zwiêkszone bezpieczeñstwo

S³upy RSD s¹ lekkie i nie przewodz¹ pr¹du, dziêki czemu 
zapewniaj¹ wiêksze bezpieczeñstwo dla instalatorów, przyrody 
oraz spo³ecznoœci lokalnej

Zintegrowana ochrona przed UV i wp³ywem 
warunków atmosferycznych

S³upy RSD s¹ odporne na gnicie, korozjê czy uszkodzenia 
spowodowane przez dziêcio³y. Alifatyczne warstwy 
zewnêtrzne zapewniaj¹ œciankom s³upa ochronê przed promieniami 
UV i nie wymagaj¹ regularnej obs³ugi ekspolatacyjnej, aby osi¹gn¹æ 
¿ywotnoœæ s³upa na poziomie 80 lat. 

Odpornoœæ na ogieñ

S³upy RSD nie podtrzymuj¹ ognia

Du¿y zakres temperatur

Materia³ kompozytowy s³upów RSD bêdzie sprawdza³ siê zarówno 
w wysokich jak i niskich temperaturach. Podobnie jak stal, 
kompozyt ma niski wspó³czynnik rozszerzalnoœci cieplnej, aby  
ograniczyæ wymagania dla osprzêtu dotycz¹ce oddzia³ywania na s³up

Modu³owa Konstrukcja
S³upy o nietypowej d³ugoœci i wytrzyma³oœci  s¹ tworzone z modu³ów o standardowych 
rozmiarach, aby zapewniæ elastycznoœæ projektowania. Poni¿ej przedstawiono trzy ró¿ne 
kombinacje modu³ów RSD pozwalaj¹ce na zbudowanie s³upa o wysokoœci  13,7 m.

Powy¿sze przyk³ady pokazuj¹ trzy ró¿ne s³upy o d³ugoœci 13,7 m, jednak modu³y 

RSD mo¿na wykorzystaæ do budowy s³upów od 6 m do 16,8 m d³ugoœci.

Szybka instalacja
S³upy RS mog¹ zostaæ wys³ane zarówno w wersji wstêpnie zmontowanej, aby ograniczyæ 

prace monta¿owe na budowie, jak równie¿ w formie 'gniazd' w celu osi¹gniêcia 

maksymalnej wydajnoœci wysy³ki i u³atwienia logistyki na miejscu. S³upy RSD mog¹ zostaæ 

wstêpnie nawiercone do okreœlonych planów wiercenia w celu skrócenia czasu monta¿u 

Zdajemy sobie sprawê z istotnych zalet kompozytów,  zw³aszcza 

w przypadku  s³upów energetycznych. S³upy kompozytowe s¹ 

l¿ejsze, ³atwiejsze do modyfikacji w terenie i dziêki bardzo niskiej 

przewodnoœci bezpieczniejsze dla naszych pracowników.  
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