MOBILNÍ ZÁBRANA INOVA AL
OCHRANA OTVORU

ŘEŠENÍ NA MÍRU
Umístění i velikost zábrany se vždy řeší individuálně podle potřeb zákazníka. I na první pohled složité prostupy
lze naším systémem vyřešit. Zábranu INOVA AL vyrábíme ve dvou provedeních – INOVA AL80 a INOVA AL50.
Oba systémy se liší velikostí a jejich použití se odvíjí od výšky vodního sloupce, který je třeba zastavit. V případě
potřeby je možné oba systémy kombinovat.

JEDNODUCHÁ INSTALACE
Otvor je během několika málo minut chráněn před vodním živlem. Základem montáže je pouze instalace
pevných prvků – bočního vedení na stranách chráněného otvoru. Mezi ně se v případě potřeby vkládají mobilní
prvky – hradidla, která se stlačují přítlaky.
Tento systém nevyžaduje stavebně náročnou spodní stavbu, která je nezbytná pro liniové hrazení. Stavební
připravenost spočívá ve vytvoření rovného a pevného základu pro dosednutí hradidel a rovinnost stěn pro
montáž bočního vedení.

PŘED INSTALACÍ VS. PO INSTALACI SYSTÉMU
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DÍLY SYSTÉMU INOVA

ZÁKLADNÍ TYPY UMÍSTĚNÍ BOČNÍHO VEDENÍ INOVA AL

BOČNÍ VEDENÍ
Boční vedení je tvořeno speciálním hliníkovým U-profilem s vertikálně
vloženým těsněním z EPDM pryže. Jedná se o trvale zabudovaný
prvek na stranách chráněného otvoru. Existuje několik variant
umístění. V době, kdy je systém demontovaný, se na drážky bočního
vedení připevňuje speciální kryt, který jej nejen chrání, ale také
vylepšuje celkový vzhled otvoru.
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KOTVENÍ SLOUPKŮ

HRADIDLO
Základem zábrany jsou profilovaná hliníková hradidla,
která mají výborné mechanické vlastnosti při nízké
hmotnosti. Hmotnost běžného metru hradidla se
pohybuje od 4 do 7 kg v závislosti na jeho typu. Vsouvají
se mezi jednotlivé sloupky nebo boční vedení. Jako
první se instaluje vždy speciální spodní hradidlo, které
má navíc prahové mikroporézní těsnění, schopné
vyrovnat i větší nerovnosti do 15 mm. Délka hradidla
se volí podle požadovaného zatížení a snadné
manipulace (cca 1 – 4 m).
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Rozměr vrchního plechu:
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demontovatelné
za otvor T09

Hloubka: 380 mm

Hliníkové sloupky se používají v případě ochrany větších
otvorů. Pomáhají s rovnoměrným rozdělením hydrostatického
tlaku, působícího především na spodní hradidla. Při montáži
sloupku je nutné zabudovat do podlahy kotevní patku nebo
nerezová závitová pouzdra se zaslepovacími šrouby, na která
se následně uchycuje mobilní prvek – sloupek. Sloupek
je dotlačovaný k podlaze přes těsnicí profil.
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Aby bylo dosaženo maximální těsnosti hrazení, vsunutá hradidla se stlačují přítlaky, které se instalují zasunutím do drážky
sloupku nebo bočního vedení a následným utažením. Existuje několik typů přítlaků pro sloupky i boční vedení, včetně
uzamykatelné verze zabraňující nechtěné demontáži.
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www.jap-jacina.cz

INOVA AL80

info@jap-jacina.cz

+ 420 326 773 454

www.jap-jacina.cz

info@jap-jacina.cz

+ 420 326 773 454

MONTÁŽ

FOTOGRAFIE Z REALIZACÍ

Boční vedení musí být namontováno vždy
napevno po stranách chráněného otvoru proti
sobě. Jednotlivá hliníková hradidla se mezi boční
vedení nasouvají v případě hrozícího nebezpečí
povodně. Když jsou hradidla nasunuta mezi
boční vedení, vkládá se do něj přítlak. Utažením
přítlaku se těsnicí gumy mezi hradidly stlačí a tím
je zajištěna jejich nepropustnost.

Montáž bočního vedení

SKLADOVÁNÍ
Po použití a před opětovným uskladněním je
nutné vždy celý systém očistit a zkontrolovat tak,
aby byl připraven pro další bezpečné použití.
Hradidla, sloupky a přítlaky se uskladňují poblíž
chráněného otvoru. Lze je rovněž umístit do
konzol na zeď.

INOVA AL50 - vjezd

INOVA AL80 - vjezd do garáže

INOVA AL80 - sklepní okna

INOVA AL50 - vstupní dveře

Skladování v konzoli na zdi

CERTIFIKACE
Protipovodňová mobilní zábrana INOVA AL
byla testována a certifikována na odolnost vůči
průsaku vody a mechanickou odolnost.

POUŽITÍ
Mobilní zábranu INOVA AL lze využít jak v privátním, tak průmyslovém sektoru pro ochranu vjezdů, vchodů, oken
nebo průjezdů před proniknutím vody v důsledku povodní nebo přívalových dešťů.

INOVA AL50 - fotbalové hřiště

DALŠÍ NABÍZENÁ ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

INOVA AL80 - vjezd do podzemních garáží
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