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Šachtové poklopy EJ

Dotazník pro nabídku k vyplnění
A.
Požadovaný počet kusů:
B.
Poloha poklopu:
Veřejné dopravní plochy s vysokou frekvencí vozidel (rychlostní komunikace apod.)
Vnější prostor - uzavřený areál
Vnitřní prostor - jaký
B.
Tvar a světlé rozměry šachty:
Tvar kruhový - vnitřní průměr v mm
Tvar pravoúhlý - vnitřní rozměry šachty v mm
C.
Vnější rozměr rámu:
pokud tato hodnota je pevně daná a je třeba jí dodržet
jinak vychází z konstrukčního principu návrhu poklopu
D.
Výška rámu:
pokud tato hodnota je pevně daná a je třeba jí dodržet
jinak vychází z konstrukčního principu návrhu poklopu
E.
Zatížení:
dle ČSNEN124
A15
B125
C250
D400
E600
F900
Slovní popis předpokládaného zatížení: pochozí, pojezd osobních vozidel
Zatížení manipulační technikou: pojezd nákladních vozidel do celkové hmotnosti 30 tun, 60 tun, vyšší
zatížení – jaké?
Podrobně popsat typ mechanismu - nejlépe zaslat jeho technický list nebo uvést přesný typ
F.
Materiál:
Litina
Ocel žárově pozinkovaná
Nerez ocel V2A, V4A
hliník
jiný požadovaný materiál

G.
Plocha víka:
K probetonování
Rýhovaný povrch celokovový protiskluzový
Jiný
Prodláždění - uvést rozměry okolní dlažby (výšku) nebo požadovaný rozměr nastavení hloubky víka
(vany) pro osazení dlažby
Ostatní zde neuvedený požadavek na povrch - viz odst. H
H.
Okolí poklopu:
Živice - asfaltobeton
Beton
Železobeton
Dlažba do betonu - jaká
Dlažba do pískového lože - jaká
Dlažba z přírodního kamene - tl. v cm
Keramická dlažba – jaká?
Parkety
Koberec
Plastové podlahoviny
Jiné
I.
Provedení:
100% vodotěsný proti netlakové vodě působící svrchu poklopu
100% vodotěsný proti tlakové vodě ? mm vodního sloupce
"tagwasserdicht" - těsný proti krátkodobě svrchu působící netlakové vodě (dešťová odtékající voda)
těsný proti zpětnému tlaku vody - bar
možné varianty provedení viz oddíl "Varianty provedení"
pachotěsný
100% plynotěsné poklopy se nedodávají
S panty a západkou proti zaklapnutí
Víko volně v rámu
Víko s rámem sešroubované - Imbus
S uzávěrem shora
S uzávěrem shora i zespoda - nouzový východ
S centrálním uzávěrem shora
S centrálním uzávěrem shora i zespoda - nouzový východ
Jiný požadavek na uzávěr
J.
Otevírání:
Častost otevírání, počet osob obsluhujících poklop, muži či ženy
Zvedání ručně pomocí háků
Zvedání ručně pomocí EM klíčů
Pomocné zvedací zařízení:
S pomocným zvedacím zařízením - pomocnými zvedáky
Zvedání hydraulické (ve velmi zvláštních případech)

K.
Další požadavky:
např.
Kontrolní otvor ve víku
S odvětráním víka
Předvyplněn lehčeným betonem
S tepelnou izolací
S protipožární úpravou
Jiný požadavek
L.
Požadovaný termín dodání:
(nutno počítat, že poklop na míru vyžaduje delší dodací lhůtu cca až 12 týdnů dle typu a rozsahu)
Věříme, že Vašim požadavkům budeme moci vyhovět.
Naší nabídku obdržíte po předložení nabídky výrobcem.

