ZJEDNODUŠENÉ INSTALAČNÍ PODKLADY
A POKYNY PRO PŘEPRAVCE
PREFABRIKOVANÉ ODLEHČOVACÍ KOMORY
TYPU AS-ŠOK, AS-BALOK
Důležité kontakty:
Technik výrobku: Ing. David Šmídek
+ 420 723 120 086
informace o instalaci, výškovém provedení, napojení a funkci OK
Výrobní technik:
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Ing. Zdeněk Kellner
+ 420 724 037 246
informace o termínech dodání, dopravy a demontáže ramenátů

MANIPULACE
V zimním období při teplotách pod 5°C je zakázáno provádět jakékoliv manipulace s
objektem odlehčovací komory - hrozí poškození výrobku.

Při manipulaci dbejte zvýšené opatrnosti vzhledem k mechanickým vlastnostem plastů (zejména menší
odolnost proti nárazům). Přesvědčte se, že všechny vnitřní prostory jsou prosté cizích předmětů a kapalin
(např. srážkové vody). Manipulaci provádějte výhradně za úvazy na opásání objektu.
Při manipulaci s objektem dodržujte následující zásady:
•

s objektem je možné manipulovat ručně, pomocí vysokozdvižného vozíku nebo pomocí jeřábu

•

způsob manipulace volte s ohledem na hmotnost, velikost a tvar nádrže

•

při uložení nebo zavěšení objektu dodržujte pravidla vyplývající z následujících obrázků

Při manipulaci dodržujte předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
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DOPRAVA, SKLADOVÁNÍ

Odlehčovací komora je dodávána jako kompletní celek. Při dopravě použijte dopravního prostředku
odpovídající hmotnosti a rozměrům komory. Při skladování před usazením na místo určení uložte objekt na
odpovídající rovnou a zpevněnou plochu a zajistěte, aby nedošlo k jejímu mechanickému poškození a
zásahu cizích osob do úplnosti a celistvosti dodávky.
Odlehčovací komoru při dopravě nebo skladování vždy uložte na dno a zajistěte proti
pohybu.
Nepřepravujte v odlehčovací komoře cizí předměty.
Zabezpečte objekt proti přístupu nepovolaných osob (hlavně dětí) zejména s ohledem
na pád do objektu
Při skladováním delším jak 2 měsíce proveďte zastínění proti slunečnímu záření
(standardně plastový materiál neobsahuje stabilizátor proti UV-záření)
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INSTALACE

Osazení: objekt se osazuje na podkladní betonovou
desku dimenzovanou dle projektové dokumentace
(min. tloušťka je 100 mm). Povolená tolerance
rovinnosti ve všech směrech je ± 5 mm.

Napojení: po osazení objektu se provede napojení
jednotlivých trub. Spoje se utěsní pomocí těsnícího
okroužku dle použitého potrubí, přechodkou nebo
pomocí těsnícího bitumenového pásku.

Kontrola ramenátů: před betonáží proveďte
kontrolu uchycení vnějšího opásání a vnitřních
ramenátů. Zejména podepření stropní k-ce.
Demontáž ramenátů provádí f. ASIO NEW na
zavolání.

Betonáž: se provádí bet. směsí C25/30 konzist. S3.
(řídký bet.). Směs se rovnoměrně umísťuje po
celém obvodu pláště. Současně se stěnami se
betonuje i strop. Zákaz použití strojní vibrace.

Stropní deska: se vyrovná a po vytvrzení betonu
zaizoluje proti zemní vlhkosti. Po zatvrdnutí betonu
osaďte vstupní šachtu. Před zasypáním objektu je
nutné demontovat vnější ramenáty.

Betonáž za přelivnou hranou: u typu AS-BALOK
proveďte po demontáži vnitřních ramenátů. Beton
stáhněte do předem připravených plastových žeber
a opatřete cementovou stěrkou tl. 10 mm.

Podrobné projekční a instalační podklady jsou vždy posílány před realizací na adresu investora společně se
smlouvou. Tyto zjednodušené instalační podklady jsou pouze orientační a nenahrazují komplexní podklady.

