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Właz katedralny
Specjalnie skonstruowany dla stacji benzynowych i przemysłu. Bezpieczny i łatwy w obsłudze.

Zalety
Wysoka obciąŜalność wg DIN EN
124
Korpus ogniowo ocynkowany odporny na korozję, samozamykający się pod naciskiem stopy
Lekkie otwieranie i zamykanie
przy pomocy specjalnego amortyzatora
Wodoszczelny przez podwójny
system uszczelnienia
MoŜliwość sprzedaŜy z uzbrojonym wieńcem betonowym
Specjalne wygłuszenie i izolacja
Beton klasy B35
Następujące warianty są w sprzedaŜy:
właz pojedyńczy – obciąŜalność 150 kN, 400 kN
właz podwójny – obciąŜalność 150 kN, 400 kN
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Zamykanie włazu
Specjalna technika zamyka hermetycznie pokrywę włazu przez naciśnięcie
nogą, zaś otwieranie odbywa się przy pomocy specjalnego klucza.
Długotrwale szczelny
Nasz podwójny system uszczelnienia składający się z uszczelki i stałego nacisku amortyzatora powoduje, Ŝe woda, śnieg, brud nie przedostają się do
zbiornika. Dodatkowo opadający na zewnątrz wieniec betonowy z czterema
naroŜnymi odpływamia zmniejsza moŜliwość wtargnięcia wody do zbiornika.

Lekka i bezpieczna obsługa
Zamontowany we włazie amortyzator gazowy ułatwia zmykanie i otwieranie pokrywy włazu. Przy napełnianiu zbiornika pokrywa moŜe swobodnie
spoczywać na przewodach nie powodują ich zgniecenia. Właz swoimi wymiarami otworu 800 x 800 mm daje duŜo swobody ruchu przy pracach konserwacyjnych wewnątrz zbiornika.

Izolacja termiczna
Konstrukcja pokrywy zawiera zamkniętą przestrzeń, która stanowi izolację
termiczną oraz zapobiega kondensacji pary wodnej.

Zalety eksploatacyjne
Masywna i zwarta konstukcja pozwala na bezpieczne wykonywanie manewrów hamowania i zawracania przez cięŜkie pojazdy. Maksymalne obciąŜenie
pokrywy włazu w zaleŜności o wersji wynosi 150 kN lub 400 kN.

Trwałość eksploatacyjna
Ocynkowanie ogniowe zapewnia korpusowi włazu długą Ŝywotność. Mechanika włazu pozwala na bezproblemową wymianę pokrywy w zaleŜności od
potrzeb.
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