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_ARTIKEL 605 A – VENT. Z VIJAKOM .
Z VIJAKOM - DODATNO VAROVANJE PROTI ROPOTU* (KOLESNICE, GOST PROMET, KRIŽIŠČA, ULICE)
PROTIHRUPNI VLOŽEK - ODPORNA EPDM GUMA (temp. obm. -30 do 110ºC)
Tehnične specifikacije za dobavo in montažo LTŽ pokrova z okvirjem

Pokrov z vijakom 605 A, je
primeren za jaške, ki so vgrajeni
na mesta kolesnic in na površine
z gostim prometom
(trajnost protihrupnega vložka)
*jamstvo pri vgradnji skupaj z
AB vencem vgrajenim na
razbremenilni obroč!
DETAJL1_VGRADNJA-LTŽ.pdf

Samostoječ pokrov v nagibu 125º,
z varovalom proti zaprtju pri 90º
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POKROV IN OKVIR, LIVAR ART.604 A Z VIJAKOM – OBREMENJENA VOZIŠČA
LTŽ POKROV IN OKVIR Z VIJAKOM ART.605 A (ventiliran). Priporočilo proti zastajanju plinov pri kanalizaciji je, da je vsak deseti jašek z
ventiliranim pokrovom. Nova generacija pokrova je dimenzionirana po novem evropskem standardu SIST EN 124-2:2015. Vijačen pokrov je
še posebej primeren za vgradnjo v obremenjena vozišča, kot so mesta kolesnic, križišč in ulic, z namenom da se prepreči morebitne
poškodbe protihrupnega vložka. Vijak, varovan s čepom iz umetne mase, zagotavlja kvalitetnejše naleganje pokrova na protihrupni vložek iz
EPDM gume in s tem trajnost sistema dušenja udarnega zvoka. EPDM guma ima temp. območje od -30ºC do 110ºC. Vgrajena je v namenski
utor, kar onemogoča izrivanje iz ležišča. Zamenjava je enostavna - prednost pred integriranimi PUR tesnili, ki jih praktično ni moč zamenjati.
OSTALE PREDNOSTI: vijak skupaj z dvojnim zaklepom OTEŽUJE ODPIRANJE POKROVA nepooblaščenim osebam, proti zdrsna površina,
ergonomsko oblikovana konstrukcija za vgradnjo in vzdrževanje - samostoječ pokrov v nagibu 120° z varovalom proti zaprtju pri nagibu 90°;
opcija z vašim grbom po naročilu; opcija z betonskim vencem fi1000 in 1200.

NAMEN UPORABE IN PODROČJE VGRADNJE:
LTŽ OKROGLI KANALSKI POKROV IN OKVIR – Z VIJAKOM (ventiliran), D 400 kN, ≥ 52 kg, dimenzij Φ600 mm – nodularna (duktilna) litina
EN GJS 500-7, v skladu s SIST EN 124-2:2015, s protihrupnim vložkom iz EPDM gume (temp. obm. -30 do 110ºC), z dvojnim simetričnim
zaklepom, samostoječ pokrov v nagibu 125º - z varovalom proti zaprtju pri 90º, *Z VIJAKOM – za vgradnjo v kolesnice in za površine s povečanim
prometom, za mesto vgradnje: VOZIŠČE in drugod, OPCIJA dobava v kompletu z betonskim vencem (Ø1000 ali Ø1200), z napisom:
KANALIZACIJA, opcija z vašim GRBOM*; npr. LIVAR art. 605 A
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