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Predstavitev

Pokrov je namenjen skoraj popolnemu pokrivanju linijske kanalete ali požiralnika. S tem preprečujemo grobim delcem vstop v
kanaleto, funkcija odvodnjavanja pa v primerjavi s klasično pokrivno rešetko ni bistveno zmanjšanja. Z ločevanjem grobih delcev
iz odpadne vode, se preprečijo zamašitve vedra za grobe nečistoče in odtočnih cevi.
Pokrov je izdelan v skladu z našimi higienskimi načeli, relativno
majhna teža pa omogoča njegovo lažje in varnejše vstavljanje in
izstavljanje. Zaradi gladke površine je najbolj primeren za
uporabo na območjih, kjer se uporabljajo viličarji in manipulativna sredstva z majhnimi kolesi.

Področja uporabe
▪ Območja z visoko frekfenco prometa – viličarji in druga manipulativna sredstva z majhnimi kolesi
▪ Območja, kjer z ločevanjem grobih delcev iz odpadne vode pripomoremo k zmanjševanju obsega vzdrževanja in s tem k zniževanju

stroškov (mesnopredelovalna industrija)
▪ Koridorji z gostim prometom

Opis proizvoda
▪ Izdelan iz nerjavečega jekla 1.4301 (AISI 304) ali 1.4404 (AISI 316)
▪ Higienski design v skladu z EN 1672, EN ISO 14159 in EHEDG dokument št. 8, 13 in 44
▫ Notranji radij = ali > kot 3 mm
▫ Higienski stiki
▫ V celoti polirano in pikopasivirano
▪ Preizkušeno in certificirano v skladu s SIST EN 1253 in SIST EN 1433
▪ Na voljo tudi izvedba za razred obremenitve N 250 ali C 250
▪ Protizdrsna površina v skladu z DIN 51130
▪ Na razpolago za vse dimenzije kanalet in požiralnikov

Tehnični podatki

Material

1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316)
200 x 200 mm

Na razpolago za zgornje dele požiralnikov dimenzij

250 x 250 mm
300 x 300 mm

Na razpolago za talna korita širine

200 in 300 mm

Na razpolago za talna korita dolžine

300, 400 in 500 mm

Na razpolago za kanalete Modular širine

125 in 200 mm

Na razpolago za kanalete Modular dolžine

300, 374, 500 in 1000 mm

Na razpolago razredi obremenitve
Protizdrsnost

1
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R 50, M 125, N 250 (SIST EN 1253)
B 125, C 250 (SIST EN 1433)
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