PROTIPOVODŇOVÁ
ZÁBRANA JPZ

OCHRANA PŘED PŘÍVALOVOU A STOJATOU VODOU

Brání proniknutí vody do domů
či jiných objektů.
Snadná instalace do oken, dveří,
vrat a dalších otvorů.

100% NEPROPUSTNOST
Protipovodňový systém byl úspěšně
testován na mechanickou odolnost
a absolutní nepropustnost při povodních a rychlé vodě (např. průtrž mračen). Ochrana otvorů různých šířek.

RYCHLÁ AKTIVACE
Deska se ručně vsadí do pěvně zabudovaného nerezového rámu v otvoru,
zaaretuje se a pomocí manuální
hustilky, kompresoru, CO2 bombičky
nebo tlakové lahve se nahustí EPDM
těsnění v profilu po obvodu desky,
čímž dojde k zatěsnění otvoru.

JEDNODUCHÉ SKLADOVÁNÍ
Po opadnutí vody se EPDM těsnění
pomocí ventilku vyfoukne, zábrana
se odaretuje, očistí a po vysušení se
uskladní na určeném místě.

SNADNÁ MANIPULACE
Ruční manipulaci usnadňuje nízká
hmotnost a madla, větší rozměry
můžou být vybaveny panty nebo
kolečky.
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE
ROZMĚRY
Standardní rozměr:

POPIS ZÁBRANY

‣ výška 300-1200 mm

‣ rám ze speciálních Al profilů v přírodním eloxu

‣ šířka 500-6000 mm
Ostatní rozměry na poptávku.

‣ výplň z Al sendvičových plechů v RAL 9010 (bílá)
‣ nafukovací EPDM těsnění v profilu po obvodu desky
‣ automobilový

OBSAH DODÁVKY
‣ nerezový pásek trvale zabudovaný do otvoru (oken,
dveří nebo vrat)
‣ vyjímatelná přenosná zábrana

ventilek

pro

nafouknutí

těsnění,

manometr pro kontrolu tlaku v těsnění
‣ boční zástrče resp. aretační čepy (počet je závislý na
rozměru chráněného otvoru)
‣ madla pro snadnější manipulaci a uskladnění

‣ manuální hustilka, tlaková láhev nebo bombička CO2
‣ držáky na zavěšení

RYCHLÁ AKTIVACE
1. Zábranu vložíme do připraveného otvoru a zajistíme
aretačními čepy
2. O
 dstraníme plombovací pásku a vytáhneme
zajišťovací jehlu
3. Přepneme páčku do polohy otevřeno

Aktivace pomocí CO2 bombičky

POUŽÍTÍ

CERTIFIKACE

Mobilní zábrana JPZ je ideální řešení pro Váš rodinný

Protipovodňová zábrana JaP byla certifikována na

dům, chalupu nebo garáž.

odolnost vůči průsaku vody a mechanickou odolnost.

Je možné ji použít i v průmyslových objektech, kde

Výsledkem testování je 100% vodotěsná zábrana bez

chrání před proniknutím vody skrz průjezdy, průmyslová

porušení její funkčnosti.

vrata, nakládací můstky, ventilační otvory, automatické
dveře nebo dveře do IT místnosti, archivu a jiných
citlivých prostor.

Elegantní, ekonomická a spolehlivá prevence např. při
přívalovém dešti

specifikace
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POUŽITÍ

Privátní použití – sklepy, vstupní dveře, garáže

Průmyslové použití – ŠKODA AUTO

Průmyslové použití – ŠKODA AUTO (verze s opěrnými sloupky)

DALŠÍ NABÍZENÁ ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

VODOTĚSNÉ
DVEŘE PPD

MOBILNÍ
ZÁBRANA
INOVA AL

LINIOVÁ MOBILNÍ
ZÁBRANA FLOM
BEZ SPODNÍ STAVBY

Více informací na www.jap-jacina.cz

ANTIKONTAMINAČNÍ
ZÁBRANA

LINIOVÁ ZÁBRANA
INOVA AL SE SPODNÍ
STAVBOU

VODOTĚSNÁ
VRATA

ATYPICKÁ
VODOTĚSNÁ
ŘEŠENÍ

