Βάση τύπου PRΕDL (διαμορφωμένη ροή)
Βάση φρεατίου εσωτερικής διαμέτρου Φ1200 (mm) ύψος 1000(mm)
Κατασκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο EN 1917:2002 «Ανθρωποθυρίδες και
φρεάτια επίσκεψης από άοπλο, ινοπλισμένο ή οπλισμένο σκυρόδεμα».
Σε αυτήν την επιλογή δίνεται η δυνατότητα
διαμορφωμένος πυθμένας του εργοστασίου Predl.
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Φρεάτια με ελαστικό δακτύλιο στις κατακόρυφες συνδέσεις
Βάση φρεατίου με ενσωματωμένο πυθμένα, διαμορφωμένη
ενσωματωμένους τους δακτυλίους διέλευσης αγωγών PVC.
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Γεωμετρικά Χαρακτηριστικά
 Εσωτερική διάμετρος
: 1200 mm
 Ύψος στοιχείου (εξωτερικό) : 1000 m
 Πάχος Τοιχώματος
: 150 mm
 Οι διατομές των διερχόμενων αγωγών PVC ορίζονται κατόπιν υποδείξεως
του πελάτη.

Γενικά στοιχεία & πληροφορίες Βάση τύπου PRΕDL

Το σύστημα τύπου Predl είναι μια κορυφαία λύση για φρεάτια επίσκεψης από
σκυρόδεμα σε περιπτώσεις έργων (εργοταξίων) όπου εντοπίζεται υδροθειικό οξύ
ή υψηλός υδροφόρος ορίζοντας.
Τα θερμοπλαστικά χιτώνια εγκαθιστούν ένα μόνιμο φράγμα που απομονώνει τη
δομή του σκυροδέματος από το υγειονομικό υπόνομο εκροής.
Τα οφέλη των φρεατίων τύπου Predl έχουν αποδειχθεί (επαληθευθεί) σε
1.500.000 εγκαταστάσεις σε όλο τον κόσμο.
Ο τρόπος και η μεθοδολογία λειτουργίας τους είναι τέτοια που υπερβαίνουν τις
καθορισμένες απαιτήσεις των περισσότερων δημοτικών δικτύων υγιεινής &
αποχέτευσης κοινής ωφελείας.
Τα φρεάτια από σκυρόδεμα με προστατευτικά καλύμματα τύπου Predl είναι
εύκολα στην εγκατάσταση και παρέχουν ασφάλεια και αποτελεσματική πρόληψη
καθώς και επανόρθωση ενάντια στην διαβρωτική δράση του αερίου H2S.
Το σύστημα τύπου Predl περιλαμβάνει σωλήνα με ειδικές συνδέσεις Bells,
στεγανές φλάντζες συμπίεσης και αποτελεσματικό τρόπο σφράγισης για τον
επιτυχή έλεγχο εισροής & διείσδυσης του διερχόμενου υγρού (ακάθαρτα). Ένα
άλλο βασικό πλεονέκτημα της χρήσης των ως άνω φρεατίων είναι το χαμηλό
κόστος συντήρησης.
Επιπλέον, τα συγκεκριμένα φρεάτια παρέχουν πλήρη προστασία από την
διάβρωση και την τριβή, διαδικασία που με το πέρας του χρόνου γίνεται όλο και
πιο έντονη.
Τα ενιαία χιτώνια επιτυγχάνουν λείες επιφάνειες ροής με αποτέλεσμα την
εξάλειψη των αναταράξεων.
Η εταιρία ΣΚΥΡΟΔΟΜΗ Ι.Κ.Ε. είναι η μόνη Πιστοποιημένη εταιρία στην Ελλάδα
στην χρήση φρεατίων τύπου Predl.
Επιπλέον, προς ενημέρωσή σας, μπορείτε να επισκεφτείτε τα ακόλουθα LINK :
http://www.predlsystems.com/manhole‐corrosion/manhole‐liner‐solutions/
http://www.predl.eu/en/downloads/test‐reports.html
http://www.predl.eu/en/downloads/certifications.html

