ACO poklopy
Kanalizačná liatina

Bezpečnosť a trvácnosť pre dopravnú infraštruktúru
Liatinové poklopy

Nevýhody súčasných poklopov pri inštalácii, manipulácii a prevádzke

Nadstavce a poklopy šachiet sú pevnou
súčasťou dopravných plôch a nie je možné
ich vylúčiť z bežného každodenného života. Bezpečnosť v doprave vyžaduje prísne
pravidlá, ktoré musia spĺňať všetky odvodňovacie prvky. Význam pritom má nielen
statické, ale aj dynamické zaťaženie, ktoré
vyplýva z dopravnej záťaže.

Hmotnosť
V dnešnej dobe sa bezpečnosť poklopov
v ráme z hľadiska dopravy zabezpečuje:

 vysokou hmotnosťou krytu, cca 90 kg
 skrutkovým spojom alebo aretáciou
 pántami v spojení so skrutkovými spojmi
alebo aretáciou
Pre užívateľov prinášajú všetky tieto metódy nevýhody a značne zvyšujú nároky na
údržbu.

Manipulácia
Dopravné zabezpečenie skrutkovými
spojmi/aretáciou/pántom

 zvyšuje nároky na údržbu

Opotrebovanie
Dlhoročné prevádzkové skúsenosti ukazujú
pri dnes používaných poklopoch s tlmiacimi vložkami v kryte značné opotrebovanie
rámu.

 rastie riziko chýb pri obsluhe

Opotrebovanie 

 záves je limitujúci faktor pri inštalácii.
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Kryty by sa mali zatvárať v smere
dopravy. Stúpadlá musia zostať
pochôdzne, kryt nesmie brániť
vstupovaniu.
To znamená: už pri osadzovaní šachty je
potrebné tieto body zohľadniť.

Maltová špára
Ďalším kritickým bodom je maltová špára
na prechode poklopu a šachty. Dnes je bežné, že ľahkým zapustením pri montáži poklopov z dôvodu zabránenia vzniku škôd na
krytoch a snehových pluhoch, vzniká vysoké rázové zaťaženie na poklope, v maltovej
špáre a tiež na prechodovej skruži.
Dôsledok: zničenie maltovej špáry a prechodovej skruže.

 vďaka existujúcim predpisom na
ochranu zdravia pri práci musí byť
poklop s pántom aretovaný v otvorenej
polohe. Pri zavieraní sa teda nedá
takýto kryt jednoducho zaklapnúť.

 pri bežných krytoch s pántom je
potrebné zdvihnúť celú hmotnosť
závesu na prekonanie aretácie.

Vľavo rez novým rámom, vpravo rez rámom
rovnakého typu po niekoľkoročnom používaní.
Bežná, zapustená montáž.

 otvorený kryt bráni údržbe, napr. pri
zavádzaní preplachovacích hadíc.

Dôsledky opotrebovania:

 poklopy „drnčia“ napriek tlmiacim
vložkám

 rámy je potrebné v pravidelných
intervaloch meniť

 obmedzenie dopravného toku –
DOPRAVNÉ ZÁPCHY!

 Vysoké sanačné náklady

Častý obraz poškodenia maltovej špáry.

Riešenie problémov = samonivelizačný poklop CityTop Bituplan

Nový plávajúci systém Citytop® Bituplan
Prevažná väčšina našich komunikácií má
asfaltový povrch. Skúsenosti a najnovšie výsledky prieskumov, ktorými spoločnosť ACO
pre túto oblasť použitia poverila IKT Gelsenkirchen, boli základom pre vývoj nového
systému šachtových poklopov Citytop®

Systém Citytop® Bituplan® - Odpoveď na nevýhodu s názvom Maltová špára

NOVÉ

Systém Citytop® Bituplan®

85 %

15 %

STARÉ
Poklop šachty DIN 19584

100 %

Hlavné výhody

 o ddelenie šachty a poklopu
 systém bez maltovej špáry
 odľahčenie šachty až o 85 %
(doložené protokolom o skúške IKT
Gelsenkirchen)

Manipulácia
Veľké zjednodušenie pri obsluhe a údržbe
vďaka:

bezskrutkovej
aretácii v poklope
Ľahká obsluha pomocou bežného náradia
vďaka nízkej hmotnosti poklopu a bezskrutkovej aretácii.

Opotrebovanie
Bezúdržbová a dopravne bezpečná aretácia
- inteligentné riešenie bez rušivého závesu
Bezúdržbová, bezskrutková, dopravne
bezpečná aretácia z umelej hmoty s vysokou odolnosťou proti opotrebovaniu je
chránená špeciálnym rebrovaním proti
poškodeniu:







Manipulačný kľúč vložte do jedného zo štyroch otváracích otvorov na ráme a poklop
odblokujte pákovým pohybom smerom von.

v plnej miere zodpovedá STN EN 124
je teplotne stála
je nešpiniaca
je samopoistná
je odolná voči vandalizmu

Tlmiaca vložka v ráme
Opotrebovanie nie je možné vylúčiť,
možeme ho však riadiť. Pri šachtových
poklopoch Citytop® leží tlmiaca vložka
v ráme, nie v poklope. Opotrebováva sa tak
dosadacia plocha poklopu.
Poklop sa vymieňa rýchlejšie ako rám. Nie
je potrebné žiadne stavenisko, nevzniká
žiadna dopravná zápcha, „žiadne“
náklady. To je pri rastúcej záťaži veľmi
dôležité!
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Minimalizácia hluku spôsobená
prejazdom

Poklop sa neukladá priamo na šachtu,
ale valcuje sa, prípadne sa usadzuje pomocou vibrácií do jednej roviny s povrchom
vozovky. Tým je zaručená montáž v jednej
rovine s vozovkou bez ďalších náročných
opatrení.
V komunikácii už nevzniká priehlbina,
ktorá vedie k tvorbe hluku pri prejazde
cez poklop.
Výhoda: nedochádza k rázovému zaťaženiu
poklopu a konštrukcie nachádzajúcej sa
pod ním.

Osvedčený systém
Rám poklopu šachty je možné plynulo použiť pre konštrukčné výšky od 160 do 220
mm. Možno tak bez zmeny šachty nahradiť
bežné vstavané šachtové poklopy s výškou
rámu 160 mm.

Poklop Multitop® z liatiny, EN-GJS, s vetracími otvormi/ bez vetracích otvorov.
Dajú sa používať bežné kľúče na zdvíhanie
a obsluhu.

Rám z liatiny, EN-GJL,
min. konštr. výška 160 mm,
max. konštr. výška 220 mm.
Symetrický rám bez vykrojenia.
Rám je tak možné inštalovať v akejkoľvek
polohe.
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Adaptačný krúžok z ocele,
vhodný pre šachty
DIN 4034 diel 1 a diel 2, resp. DIN 4034
staršia verzia!

Rovná vonkajšia stena pre optimálne napojenie okolitého povrchu.
Rebrá slúžia na spevnenie konštrukcie
a ako poistka proti otáčaniu.

Oceľové debnenie pre zabudovanie.

Prehľad systému
Poklopy Multitop® triedy D 400 podľa STN EN 124
8 variant pre viac ako 90% prípadov použitia

Poklop z liatiny,
EN-GJS,
s vetracími otvormi.

Poklop k liatiny,
EN-GJS,
bez vetracích otvorov.

Rám z liatiny, EN-GJL,
kruhový, zaválcovateľný,
systém Bituplan®

Prehľad znakov výrobku
 
Poklop je odmontovateľný,
preto nepôsobí pri údržbe rušivo.

Je možné používať bežné kľúče na zdvíhanie.

 Bežné lapače nečistôt podľa DIN 1221
sú vhodné do všetkých poklopov Multitop®
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Všetky rámy Multitop® je možné vyťahovať a prispôsobiť ich tak situácii na
stavbe.

 
Poklopy Multitop® sa hodia k bežným
kužeľovým prstencom šachiet a vyrovnávajúcim prstencom podľa DIN 4034.

Poklopy šácht Multitop® je možné pri
inštalácii ľubovoľne otáčať v radiálnom
smere. Stúpadlá zostanú vždy bezproblémovo prístupné.

Žiadne kompromisy pri dosadacej ploche rámu: Zodpovedá pri rámoch
BEGU® a GG presne dosadacej ploche
rámu podľa DIN 19584.
 
Poklopy šácht Multitop® sa pri odoberanom množstve 50 kusov dodávajú
na požiadanie aj so znakom (erbom)
mesta alebo s nápisom na rámoch.

 
Vďaka svojej konštrukčnej výške je možné poklopy Multitop® použiť
všade tam, kde boli doteraz používané poklopy podľa DIN 19584.
Práce na šachte z dôvodu úpravy výšky už nie sú potrebné.

ACO poklopy – prehľad kombinácií
Typ poklopu
Všetky poklopy ACO charakterizuje vysoká
kvalita a spoľahlivá dlhodobá funkčnosť.
Jednotlivé poklopy CityTop, ClassicTop
a MultiTop je možné kombinovať s ľubovoľným typom rámu Fix, Lift alebo Bituplan
- výsledné riešenie je vďaka tomu prispôsobené technickým a ekonomickým požiadavkám zvolenej oblasti použitia.

CityTop

Fix

Typ rámu

Lift

CityTop Fix
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Bituplan

CityTop Lift

CityTop Bituplan

Typ poklopu

Typ poklopu

ClassicTop

MultiTop

ClassicTop Fix

MultiTop Fix
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ClassicTop Lift

MultiTop Lift

ClassicTop Bituplan

MultiTop Bituplan

Šachtové poklopy Multitop® triedy D 400 podľa STN EN 124

Popis výrobku

Poklop Multitop® systému Bituplan® pre
inštaláciu v jednej rovine so živicovým
povrchom vozovky, trieda D 400 podľa STN
EN 124, vnútorný priemer 605 mm,
min. konštrukčná výška 160 mm
až max. 220 mm
Rám z liatiny, kruhový, kompatibilný
s poklopom podľa DIN 19584 a lapač
nečistôt podľa DIN 1221 s vložkou
PEWEPREN®
Poklop z liatiny, hmotnosť cca 43,0 kg
s dvoma bezúdržbovými, bezskrutkovými
a dopravne bezpečnými aretáciami
z tvrdeného plastu vysoko odolnými voči
opotrebovaniu s adaptérom z ocele,
s vetracími otvormi výr. č. 600650
bez vetracích otvorov výr. č. 600651,
hmotnosť cca 101,0 kg

Informácie o výrobku

hmotnosť

ks/

obj.

kg/ks

paleta

číslo

101,0

5

600650

101,0

5

600651

Multitop® Systém Bituplan®

Oceľové debnenie pre zabudovanie Multitop® pre šachtové poklopy systému
Bituplan®
Výr. č. 64476
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hmotnosť

ks/

obj.

kg/ks

paleta

číslo

10,0

––

64476

Manipulačný kľúč Multitop®,
dĺžka 600 mm,
použiteľný pre poklopy a nadstavce Multitop®,
výr. č. 600643

hmotnosť

ks/

obj.

kg/ks

paleta

číslo

1,5

––

600643
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Šachtový poklop CityTop®










celoliatinový poklop s rámom, s možnosťou uzamykania
so zámkom alebo s prípravou pre dodatočné vsadenie zámku
s dvoma bezskrutkovými, bezúdržbovými, dopravne bezpečnými aretáciami
s odvetraním alebo bez odvetrania
tlmacia vložka pow celom obvode poklopu
svetlý otvor 605 mm
trieda zaťaženia D400 podľa STN EN124
na poklope možnosť umiestnenia loga, napr. mesta

CityTop Bituplan
-

samonivelizačný rám a poklop z liatiny
vonkajší priemer 860 mm
dodáva sa s adaptačným krúžkom pre uloženie poklopu
konstrukčná výška rámu 170 - 230 mm
Popis

s povrch. úpravou*
so zámkom
bez povrch. úpravy
CityTop Bituplan
s odvetraním
s povrch. úpravou*
bez zámku
bez povrch. úpravy
s povrch. úpravou*
so zámkom
bez povrch. úpravy
CityTop Bituplan
bez odvetrania
s povrch. úpravou*
bez zámku
bez povrch. úpravy
Oceľové debnenie pre systém Bituplan®
* čierna farba

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

103
103
103
101
106
104
104
102
10

5
5
10
10
5
5
10
10

604080
604074
604045
210313
604081
604079
604046
210314
64476

CityTop Lift
- železobetónový rám a poklop z liatiny
- vonkajší priemer 780 mm
- konstrukčná výška rámu 125 mm
Popis
CityTop Lift
s odvetraním

bez zámku

CityTop Lift
bez odvetrania

bez zámku

s povrch. úpravou*
bez povrch. úpravy
s povrch. úpravou*
bez povrch. úpravy

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

109,5
109
113
112,5

10
10
10
10

604039
604033
604040
604034

* čierna farba
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CityTop Fix
- rám a poklop z liatiny
- vonkajší priemer 780, 850 mm
- konstrukčná výška rámu 100 mm
Popis

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

64,6
64,6
64
64
68
68
67
65
68,3
68,3
66
66
71,8
71,8
70
70

10
10
12
12
10
10
12
12
10
10
12
12
10
10
12
12

604064
604060
604035
210301
604065
604061
604036
210302
604066
604062
604037
210305
604067
604063
604038
210306

Popis

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

Hák na otváranie a vyberanie poklopov

1,5

CityTop Fix 780
s odvetraním

CityTop Fix 780
bez odvetrania

CityTop Fix 850
s odvetraním

CityTop Fix 850
bez odvetrania

so zámkom
bez zámku
so zámkom
bez zámku
so zámkom
bez zámku
so zámkom
bez zámku

s povrch. úpravou*
bez povrch. úpravy
s povrch. úpravou*
bez povrch. úpravy
s povrch. úpravou*
bez povrch. úpravy
s povrch. úpravou*
bez povrch. úpravy
s povrch. úpravou*
bez povrch. úpravy
s povrch. úpravou*
bez povrch. úpravy
s povrch. úpravou*
bez povrch. úpravy
s povrch. úpravou*
bez povrch. úpravy

* čierna farba

* čierna farba

600643

Šachtový poklop ClassicTop®







poklop s liatinovým rámom a betónovou výplňou
s dvoma bezskrutkovými, bezúdržbovými, dopravne bezpečnými aretáciami
tlmacia vložka po celom obvode poklopu
vnútorný priemer 605 mm
trieda zaťaženia D400 podľa STN EN 124

ClassicTop Bituplan
-

samonivelizačný rám z liatiny, železobetónový poklop
vonkajší priemer 860 mm
dodáva sa s adaptačným krúžkom pre uloženie poklopu
konstrukčná výška rámu 170 - 230 mm
Popis
ClassicTop Bituplan
s odvetraním

bez zámku

bez povrch. úpravy

ClassicTop Bituplan
bez zámku
bez povrch. úpravy
bez odvetrania
Oceľové debnenie pre systém Bituplan®

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

151

5

66320

158

5

67824

10

64476

ClassicTop Lift
- železobetónový rám a železobetónový poklop
- vonkajší priemer 780 mm
- konstrukčná výška rámu 125 mm
Popis
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ClassicTop Lift
s odvetraním

bez zámku

ClassicTop Lift
bez odvetrania

bez zámku

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

bez povrch. úpravy

157,7

10

602063

bez povrch. úpravy

165

10

602064

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

ClassicTop Fix
- liatinový rám a železobetónový poklop
- vonkajší priemer 780, 850 mm
- konstrukčná výška rámu 100 mm
Popis
ClassicTop Fix 780
s odvetraním

bez zámku

bez povrch. úpravy

112,5

10

604068

ClassicTop Fix 780
bez odvetrania

bez zámku

bez povrch. úpravy

113,5

10

604069

ClassicTop Fix 850
s odvetraním

bez zámku

bez povrch. úpravy

115,3

10

604070

ClassicTop Fix 850
bez odvetrania

bez zámku

bez povrch. úpravy

122,8

10

604071

ClassicTop Fix 850
s odvetraním

bez zámku

bez povrch. úpravy

115,3

10

604070

ClassicTop Fix 850
bez odvetrania

bez zámku

bez povrch. úpravy

122,8

10

604071

Popis

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

Hák na otváranie a vyberanie poklopov

1,5

Príslušenstvo k poklopom
600643

Šachtový poklop MultiTop®

Vtoková mreža Multitop







vtokový prierez DN600
železobetónový rám a poklop z liatiny
vnútorný priemer 605 mm
vonkajší priemer 785 mm
konstrukčná výška rámu 125 mm
tlmacia vložka po celom obvode poklopu

Popis

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

Trieda zaťaženia C250
Trieda zaťaženia D400

107
107

10
10

602060
601620

Vtoková mreža pultová Multitop






rám a poklop z liatiny
šírka štrbín 25 mm
konštrukčná výška rámu 100 mm
uzamykateľná bezúdržbovým zámkom
tlmiaca vložka

Popis

trieda
zaťaženia

rozmer
roštu

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

Vtoková mreža pultová Multitop

C250

500x300

37

30

601672

Vtoková mreža pultová Multitop

D400

500x300

41

20

66781

Vtoková mreža pultová Multitop

C250

500x500

60

20

602028

Vtoková mreža pultová Multitop

D400

500x500

65

-

65341

Koncové plechy pre vtokové
mreže sada 2ks

-

-

-

-

67308

Ďalšie typy vtokových mreží na vyžiadanie.

Vtoková mreža prehnutá Multitop







rám a poklop z liatiny
šírka štrbín 25 mm
prehnutie 15 mm pri 500x300, resp. 25 mm pri 500x500
konštrukčná výška 125 mm
uzamykateľná bezúdržbovým zámkom, s pántom
tlmiaca vložka

Popis

trieda
zaťaženia

rozmer
roštu

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

Vtoková mreža prehnutá Multitop

C250

500x300

44

30

602024

Vtoková mreža prehnutá Multitop

D400

500x300

46

20

67864

Vtoková mreža prehnutá Multitop

C250

500x500

71

20

602029

Vtoková mreža prehnutá Multitop

D400

500x500

71

-

67863

Koncové plechy pre vtokové
mreže sada 2ks

-

-

-

-

67308

Ďalšie typy vtokových mreží na vyžiadanie.

BEGU vtoková mreža





BEGU rám s liatinovým roštom
šírka štrbín 36 mm
uzamykateľná bezúdržbovým zámkom, s pántom
tlmiaca vložka Pewepren

Popis

trieda
zaťaženia

rozmer
roštu

hmotnosť

ks/pal.

Obj. č.

BEGU vtoková mreža pultová

D400

500x500

108

16

4728.10

BEGU vtoková mreža pultová

C250

500x500

90

16

4708.10

BEGU vtoková mreža pultová

D400

500x300

74

24

4720.50

BEGU vtoková mreža pultová

C250

500x300

69

24

4720.10

Ďalšie typy vtokových mreží na vyžiadanie.
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Spoločnosť ACO vo svete

Kvalita menom ACO
Spoločnosť ACO je svetovým lídrom vo výrobe a ponuke odvodňovacích systémov pre
vonkajšie i vnútorné aplikácie.
Doterajšie skúsenosti a používanie najnovších technológií pri výrobe sú zárukou
kvalitných produktov ACO, ktoré spĺňajú náročné technické požiadavky kladené nielen
na samotný výrobok, ale i na jeho dlhodobú
funkčnosť po zabudovaní
Širokú ponuku produktov tvoria:

www.aco.sk
aco gpo sk.indb 7

Multitop/ACO/SK/01/05/2013/ZB

ACO Stavebné prvky, s. r. o.
Stará Vajnorská 37
831 04 Bratislava
Tel.: +421 2 44 45 36 51
Fax: +421 2 49 22 41 45
E-mail: aco@aco.sk

Obsah tohto katalógu a cenníka je aktuálny ku dátumu zadania
do tlače. Spoločnosť ACO Stavebné prvky, s. r. o. si vyhradzuje
právo na zmenu údajov a vyobrazených špecifikácií produktov
popísaných alebo vyobrazených v tomto katalógu.

odvodňovacie žľaby a vpusty
odlučovače ropných látok a tukov
odlučovače škrobov
drenážne rúrky, káblové chrániče
liatinová ochrana stromov
program pre odvodnenie športových ihrísk
odvodnenie mostov
čistiarne odpadových vôd
vsakovacie boxy
liatinové a antikorové poklopy
žľaby pre odvodnenie terás a fasád
antikorové žľaby a vpusty
obrubníkové odvodnenie
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