REGULACE, HRAZENÍ A MÌØENÍ PRÙTOKU

Hradidlo deskové - HRD
Desková hradidla jsou urèena k hrazení nebo regulaci prùtoku vod v otevøených kanálech
a v pøepážkách nádrží.
Hradidla sestávají z rámu, hradících desek a pøípadnì z pøíslušenství. Konstrukce rámu
hradidel mùže být uzpùsobena buï pro jeho uložení v drážkách ve stìnách a dnu kanálu
a s následným zalitím betonovou smìsí, nebo uložením rámu do stávajícího profilu kanálu
a upevnìním hmoždinkami. Desky hradidla jsou svaøeny z tenkostìnných profilù, ze strany
pøítoku opatøeny krycím plechem. Utìsnìní hradidel obstarávají profilová tìsnìní.
Pro snadnìjší manipulaci jsou jednotlivé desky vybaveny závìsnými èepy.
Pøíslušenstvím hradidel mohou (dle zvláštního požadavku zákazníka) být
napø. manipulaèní háky pro instalaci èi vyjímání desek z rámu, pøítlaèné zaøízení, stojany
pro odkládání desek po vyjmutí rámu, apod.
Hradidla jsou zhotovena z nerezavìjící oceli, vodící lišty z plastu, tìsnící profily
ze silikonové pryže.

HRD v provedení “zalití” rámu do drážek kanálu
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Hradidla lze navrhovat a dodávat pro šíøky kanálù B a výšky hrazení Vh do 2500 mm.

Typové oznaèení hradidel dle schématu:
HRD B x H / Vh
HRD - hradidlo deskové, B - šíøka kanálu v místì osazení (mm),
H - hloubka kanálu v místì osazení (mm), Vh - požadovaná výška hrazení (sady desek) (mm)

HRD v provedení pro upevnìní ocelovými kotvami
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* Údaj odvozený od tlouš ky desky hradidla

Pro optimální zaèlenìní hradidel do technologické èásti ÈOV nabízí firma
FONTANA R, s.r.o. konzultace a technickou pomoc jako bezplatnou službu zákazníkùm.
Servis do 24 (48) hodin.
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