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povrch podlahy
(napr. keramická dlažba)

stavebný betón

nerezová výstuž

nerezový rám

montážna kotva rámu
hrana z
nerezovej ocele

skrytý Howe Green
závesný mechanizmu

zdvíhací bod
pre závitový
Howe Green kľúč

prípustný uhol
otvorenia poklopu = 90°
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šírka rámu: 70 mm

3.5 mm nominal

nerezové púzdro

pomocná zdvíhacia
pružina umožňujúca
bezpečné otvorenie

nastaviteľný držiak zdvíhacej pružiny

rám priskrutkovaný k stene

doporučovaná šírka, hĺbka: 120 mm

118 mm

Typická podlahová úprava
Keramické dlaždice, mramor, terasová dlaždica, betón, laminát, 
drevo a iné tvrdé podlahy.

Použitie
Zaťaženie kolies do 5 ton (osobné automobily a ľahké dodávkové 
vozidlá)

Možnosti
Je možné objednať poklopy aj s dvomi tesneniami. Protipožiarna 
odolnosť 180 min. podľa normy číslo BS 476: Časť 20: 1987; 
informujte sa pre príslušný protokol o skúške.  

Priečny rez zobrazujúci betónové podlahy

Veľkosť
Celková veľkosť rámu = svetlý otvor 
(stojky odstránené) + 147 mm, napr. 600 
x 600 mm + 147 mm = 747 x 747 mm 
celková veľkosť rámu.

Hmotnosť
Maximálna vynaložená sila potrebná na 
otvorenie poklopu je 20 kg.

Pozri inštalačný návod na strane 28.

Max./min. veľkosťTypická špecifikácia série HSE 75
Zapustené podlahové poklopy série 5000 so 60 minutovou 
požiarnou odolnosťou podľa normy BS 476: Časť 20:1987*, 
hliníkové/nerezové hrany*, poklop je upevnený tak, že pánty 
nie je vidno, plynové pružiny, základná platňa z nehrdzavejúcej 
ocele, vystužená a dvojito spevnená, vrchná a spodná strana 
otvárania/uvoľnenia. Veľkosti sú uvedené na zmluvných 
výkresoch č .... † Poklopy sú dodávané kompletne s.... † sadami 
univerzálnych,dvíhaích / zaisťovacích kľúčov. Všetky poklopy sú 
vyrábané a dodávané spoločnosťou Howe Green Ltd, March 
Lane, Ware, Hertfordshire, SG12 9QQ, Spojené Kráľovstvo a 
inštalované v súlade s pokynmi na stavbe.

* Zmaž nehodiace sa  † Vlož potrebné číslo & množstvo

Poklopy HSE 75 
môžu byť aj spojené

Nerezové Samostatné/Kanálové Poklopy
vyklápacie poklopy pre automobily a ľahké dodávkové vozidlá

Séria HSE 75 

Tvrdé podlahové 
povrchy

Kanálový poklop Osobné automobily 
a ľahké dodávkové 

vozidlá
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