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KONSTRUKCJE
DO POMIARU KIERUNKU

 I  PRĘDKOŚCI                    
CONSTRUCTIONS FOR 

CONDUCTING MEASUREMENT 
OF WIND DIRECTION AND SPEED





Z pasją w przyszłość
With passion into the future

Jesteśmy w trakcie przystosowania zakładu do ZKP zgodnie z normami EN 
ISO 3834 oraz EN 1090  - jednostką certy�kującą jest TÜV SÜD. 

// Currently, we are undergoing the process of adapting our plant to Plant Quality Control 
according to EN ISO

lat doświadczeń w branży konstrukcji wysokich
(pomiarowych) od 80-141m.
// years of experience in the �eld of high (measurement) constructions of 80-141m.5 

masztów pomiarowych RETIS 
sprzedanych na rynek polski.
// RETIS measurement masts sold on the Polish market.70 



lat doświadczeń w branży konstrukcji wysokich
(pomiarowych) od 80-141m.
// years of experience in the �eld of high (measurement) constructions of 80-141m.

Maszty pomiarowe   
Measurement masts                     

Zaprojektowane zgodnie  z normą IEC 6140 12.1 
Długość wysięgnika: 4m 
Możliwość dopasowania do wymagań klienta/urządzeń 
Możliwość montażu i demontażu na maszcie 

WYSIĘGNIKI POD URZĄDZENIA POMIAROWE BOOM FOR MEASUREMENT DEVICES

Material: steel JR S355, S235
Strength (resistance) of the anchor element: 7 tons

Breaking out capacity: 4 tons
Depth of the groundwork: 2-3m

Sand amount: about 2m3 

GROUND ANCHOR ELEMENT
Materiał: stal JR S355, S235  
Wytrzymałość kotwy: 7 ton
Nośność na wyrwanie: 4 tony
Głębokość wkopu: 2-3m 
Ilość piachu: ok. 2m3 

KOTWA GRUNTOWA 

WYSOKOŚĆ:  80-120m, na zamówienie 141m.
MATERIAŁ: aluminium EN-AW 6005A T6.
BUDOWA: kratownica przestrzenna trójkątna.
WAGA:  w zależności od wariantu: od 0,5-1 tony.
ZESTAW:  kotwy, wysięgniki, wyp. montażowe. 
POŁĄCZENIA SEGMENTÓW: kołnierzowe.

CHARAKTERYSTYKA
HEIGHT: 80-120m, on request 141m.

MATERIAL: aluminium EN-AW 6005A T6.
CONSTRUCTION: triangle trussing.

WEIGHT: depending on the variant: from 0,5-1 tons.
SET: anchor elements, booms, assembly accessories.

SEGMENT CONNECTION: �ange.

CHARACTERISTICS

WYSOKOŚĆ MASZTU

RODZAJ KONSTRUKCJI

KOTWA WKOPYWANA

ILOŚĆ KOTWIEŃ

PROMIEŃ ODCIĄGÓW

STREFA OBCIĄŻENIA WIATREM

STREFA OBLODZENIA

MATERIAŁ

MALOWANIE PRZESZKODOWE

WYSIĘGNIKI

MODEL KONSTRUKCJI

80m

krata / truss

6

20/40m

I, II

I, II

EN AW-6005A T6

6

DANE TECHNICZNE

80m

krata / truss

6

20/40m

I, II, III

I, II, III

EN AW-6005A T6

6

100m

krata / truss

6

30/50m

I, II

I, II

EN AW-6005A T6

6

100m

krata / truss

6

30/50m

I, II, III

I, II, III

EN AW-6005A T6

6

120m

krata / truss

9

30/45/60m

I

I, II

EN AW-6005A T6

6

120m

krata / truss

9

30/45/60m

I, II, III

I, II, III

EN AW-6005A T6

6 

TABELA PORÓWNAWCZA
RETIS WIND 80 

STANDARD              STRONG                STANDARD                STRONGSTANDARD             STRONG

RETIS WIND 120 RETIS WIND 100 

MAST HEIGHT

CONSTRUCTION

GROUND ANCHOR

NUMBER ANCHORAGES

GUY WIRES RANGE

WIND ZONE LOAD

ICING LOAD

MATERIAL

OBSTRUCTION PAINTING

BOOMS

TYPE OF CONSTRUCTION

TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPARISON TABLE

Designed in accordance with IEC 6140 12.1 norm
Length of the boom: 4m.

Can be adapted to clients’ needs/equipment 
Can be �xed and disassembled on a mast. 



WYSOKOŚĆ: do 141m
PROJEKT KONSTRUKCJI: opracowanie dopasowane do wymagań klienta.
KOTWY WKOPYWANE: rozwiązanie dedykowane.
KOTWIENIE: możliwość kotwienia za pomocą bloków fundamentowych.
GWARANCJA: pisemna gwarancja na 20 – 30 lat.
STREFY OBCIĄŻEŃ: strefa wiatrowa I, II, III; strefa oblodzenia I, II, III.
WYSIĘGNIKI: zaprojektowane zgodne z IEC 6140.12.1
SZYNA BEZPIECZEŃSTWA: - wyposażeniem standardowym każdego 
masztu referencyjnego jest szyna bezpieczeństwa, dzięki której przez cały 
okres żywotności masztu można go w sposób bezpieczny eksploatować oraz 
serwisować. 

HEIGHT: up to 141m
CONSTRUCTION DESIGN: prepared to meet client’s requirements.
IN-GROUND ANCHOR ELEMENTS: dedicated solution.
ANCHORING: possibility of being anchored with the use of foundation 
blocks.
GUARANTEE: written guarantee of 20 – 30 years.
LOAD ZONE: wind zone I, II, III; icing zone I, II, III.
BOOMS: designed in accordance with IEC 6140.12.1
SAFETY RAIL: each reference mast is equipped as a standard with safety 
rail that enables its safe exploitation and servicing throughout its whole 
usage.

MOBILNOŚĆ – konstrukcja przystosowana jest do 
wielokrotnego montażu i demontażu.

STABILNOŚĆ – charakteryzuje się sztywnością dzięki 
zastosowaniu odpowiednich przekrojów elementów nośnych 
oraz dużych powierzchni skręcanych.

LEKKOŚĆ  - łatwiejszy oraz tańszy transport i montaż w 
porównaniu do konstrukcji stalowych.

NIEKORODOWALNOŚĆ – materiał odporny na działanie 
warunków atmosferycznych. 

Zalety konstrukcji pomiarowych RETIS:
Advantages of RETIS measurement constructions:

MOBILILITY – the construction can be assembled and 
disassembled many times.

STABILILITY – it is characterized by high rigidity thanks to the 
use of bearing elements with adequate
section size as well as large twisted surfaces.

LIGHTNESS – easier and cheaper transportation as compared to 
steel constructions.

CORROSION RESISTANT – material resistant to various 
environmental conditions.

Maszty referencyjne
Reference masts

CHARAKTERYSTYKA CHARACTERISTICS



Korzyści dla Klienta
Advantages for clients

   Gwarancja jakości
Na etapie projektowym korzystaliśmy przede wszystkim z naszego 
wieloletniego doświadczenia - opracowaliśmy rozwiązanie, które przewiduje 
konieczność przetrwania konstrukcji w najcięższych warunkach 
atmosferycznych: silny wiatr, oblodzenie.
   

Nasze konstrukcje projektowane są w oparciu o europejskie normy.
 

Nasza produkcja kontrolowana jest przez ZKP zgodnie z wymaganiami 
nakładanymi przez EN ISO 3834 oraz EN 1090  - jednostką certy�kującą jest 
TÜV SÜD.
   

Nasze inwestycje audytują Wind Consult, Garrad  Hassan, Devi.

   Optymalizacja czasu i kosztów    
         inwestycji
Doradzamy na każdym etapie inwestycji, pamiętając o tym, że istotnymi 
czynnikami w każdej inwestycji są: CZAS I PIENIĄDZE.

   Pełna kontrola nad procesem  
         inwestycyjnym 
Zajmujemy się pełną obsługą procesu inwestycyjnego "od koncepcji do 
realizacji".
 

Jesteśmy elastyczni i dyspozycyjni - aktywnie dopasowujemy się i  reagujemy 
na pojawiające się zdarzenia i potrzeby naszych klientów.
 

Oferujemy daleko sięgające wsparcie na każdy m etapie inwestycji, pamiętając 
również o istotnej obsłudze posprzedażowej.

   Praca ludzi z pasją, wiedzą i      
         doświadczeniem
70 masztów sprzedanych na rynek polski; 5 lat doświadczeń w branży 
masztów pomiarowych.
 

30 osobowy zespół specjalistów skupionych na sukcesie inwestycyjnym 
naszych klientów: inżynierowie, projektanci, alpiniści    - LUDZIE Z PASJĄ. 
 

Świadomie inwestujemy w rozwój naszych kompetencji.

   Quality guarantee
At the designing stage we made mostly use of our many years of experience 
– we have prepared a solution that takes into account the need for the 
construction to survive even the   toughest environmental and weather 
conditions: strong wind, icing.
 

Our constructions are designed according to European norms.
 

Our production is controlled by Plant Quality Control in accordance with 
norms imposed by EN ISO 3834 and EN 1090 - with TÜV SÜD as a certifying 
unit.
 

Our investments are audited by Wind Consult, Garrad Hassan, Devi.

   Time and investment cost  
         optimazation
We provide advice at every stage of investment remembering that TIME and 
MONEY are important factors of every investment process.

   Full control of the investment
         process
We manage thoroughly the investment process ‘from idea to its 
implementation.
 

We are �exible and ready to help – we actively adapt to our clients’ needs 
and new developments.
 

We o�er far reaching support at every stage of the investment, keeping also 
in mind essential after-sales servicing.
 

   Work by people with passion,
         knowledge and experience
70 masts sold on the Polish market; 5 years of experience in the �eld of 
measurement masts.
 

Team of 30 specialists focused on the investment success of our clients: 
engineers, designers, climbers – PEOPLE WITH PASSION.
 

We consciously invest in the development of our skills and competence.



Usługi dodatkowe
Additional services 

Biuro projektowe: projektowanie konstrukcji, obliczenia, 
wykonanie dokumentacji.
Prowadzenie procedur administracyjnych. 
Montaż oraz demontaż konstrukcji. 
Serwis konstrukcji. 
Opieka nad pomiarami. 
Prace ziemne, instalacja odgromowa i elektryczna. 
Usługi alpinistyczne
Badania złączy spawanych. 

Designing o�ce: construction design, conducting calculations 
and preparing documentation. 
Conducting adminstrative procedures. 
Construction assembly and disassembly. 
Construction maintenance and servicing. 
Measurement care. 
Groundworks, lightning protection and electric installations. 
Climbing services. 
Conducting checks of welded connections. 



RETIS 
ul. Barycka 37E, 86-005 Białe Błota
NIP 554-223-47-48 REGON 093072702

+48 (52) 5512888
+48 (52) 5512800

retis@retis.pl
www.retis.pl


