ACO CityTop®
Kanalizační litina

Infrastruktura budoucnosti
®

Šachtové poklopy ACO CityTop , s tlumicí vložkou,
bezšroubovými aretacemi a možností
uzamčení proti vandalismu

Nevýhody současných poklopů při instalaci, manipulaci a provozu

Nástavce a poklopy šachet jsou pevnou
součástí dopravních ploch a nelze je
tedy vyloučit z běžného každodenního
života. Bezpečnost v dopravě vyžaduje
přísná pravidla, která musí splňovat
veškeré odvodňovací prvky. Význam
přitom má nejenom statické, ale
i dynamické zatížení, které vyplývá
z dopravní zátěže.

Manipulace
Dopravní zabezpečení šroubovými
spoji/aretací/pantem
zvyšuje nároky na údržbu

Hmotnost
Dopravně bezpečná poloha poklopů
v rámu je dnes běžně zajišťována
vysokou hmotností poklopu,
cca 90 kg
šroubovým spojem nebo aretací
panty ve spojení se šroubovými spoji
nebo aretací
Pro uživatele přinášejí všechny tyto
metody nevýhody a zčásti značně zvyšují
nároky na údržbu.

Opotřebení

Maltová spára

Dlouholeté provozní zkušenosti ukazují
u dnes běžně používaných poklopů
s tlumícími vložkami v poklopu značné
opotřebení rámu.

roste riziko chyb při obsluze
závěs je ovlivňující faktor při
instalaci. Poklopy by se měly zavírat
ve směru dopravy. Stupadla musí
zůstat pochozí, poklop nesmí bránit
vstupování.
To znamená: již při usazování šachty
je nutné tyto body zohlednit.

Dalším kritickým bodem je maltová
spára na přechodu poklopu a šachty.
Dnes běžnou, lehce zapuštěnou montáží
poklopů pro zabránění škod na
poklopech a sněžných pluzích vzniká
vysoké rázové zatížení na poklopu,
v maltové spáře a na přechodové skruži.
Důsledek: zničení maltové spáry
a přechodové skruže.

Opotřebení
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díky existujícím předpisům na
ochranu zdraví při práci musí být
poklop s pantem aretován v otevřené
poloze. Při zavírání tedy nelze takový
poklop jednoduše zaklapnout.
U běžných poklopů s pantem je tedy
nutné zvednout celou hmotnost
závěsu pro překonání aretace.
otevřený poklop brání údržbě, např.
při zavádění proplachovacích hadic.

Vlevo řez novým rámem, vpravo řez rámem
stejného typu po několikaletém používání.
Běžná, zapuštěná montáž.

Důsledky opotřebení:
poklopy „drnčí" navzdory tlumícím
vložkám
rámy je nutné v pravidelných
intervalech měnit
omezení dopravního toku
- DOPRAVNÍ ZÁCPY!
vysoké sanační náklady
Častý obraz poškození maltové spáry.

Řšení nevýhod:
Hmotnost/Materiál

Manipulace

Lehký poklop s bezúdržbovou, dopravně bezpečnou aretací pro
jednoduchou obsluhu a hospodárnost: Poklopy CityTop®

Značné zjednodušení při obsluze
a údržbě díky:

Poloviční hmotnost díky inteligentní konstrukci
Hmotnost kg

Bezšroubové aretaci v poklopu
Lehká obsluha pomocí běžného nářadí díky nízké
hmotnosti poklopu a bezšroubové aretaci.

100,0
Poklop šachty podle DIN 19584
Hmotnost poklopu cca 88,0 kg

50,0
Poklop šachty CityTop®
podle ČSN EN 124
Hmotnost poklopu cca 40,0 kg
Ovládací klíč vložte do jednoho ze čtyř otevíracích
otvorů na rámu a poklop odblokujte pákovým
pohybem směrem ven.

SníŽení hmotnosti o více než 50 %!
0,0

1976

2011
čas

Opotřebení
Bezúdržbová a dopravné bezpečná aretace
- inteligentní řešení bez rušivého závěsu
Bezúdržbová, bezšroubová, dopravně bezpečná aretace z umělé hmoty
s vysokou odolností proti opotřebení je chráněná speciálním žebrováním
proti poškození
odpovídá ze 100% ČSN EN 124
teplotně stálá
nešpinící
samopojistná
odolná proti
vandalismu

Tlumící vložka v rámu
Opotřebení nelze vyloučit, lze je však řídit.
U šachetních poklopů Citytop® leží tlumící vložka
v rámu, ne ve víku. Opotřebovává se tak dosedací
plocha poklopu. Tlumící vložka je po celém
obvodu rámu (bez přerušení), proto funguje zároveň
jako základní těsnění mezi poklopem a rámem.
Pokop lze vyměnit rychleji než rám. Žádné
staveniště, žádná dopravní zácpa, „žádné" náklady.
To je při rostoucí dopravní zátěži velmi důležité!

Materiál poklopu a rámu
Litina s lamelovým grafitem je ideálním materiálem
na rámy poklopů šachet
(šedá litina GG) EN-GJL dle DIN EN 1561

Tvárná litina (litina s kuličkovým grafitem) je optimálním
materiálem na kryty šachet a nástavce s nízkou
hmotností vyžadující vysokou zatížitelnost
(GGG) EN-GJS dle DIN EN 1563

Vysoká odolnost proti korozi z odpadních vod, posypových
prostředků a ostatních vlivů okolí

Vysoká odolnost proti korozi z odpadních vod, posypových
prostředků a ostatních vlivů okolí

Vysoká pevnost v tlaku 600 až 1080 N/mm 2

Vysoká pevnost v tlaku 700 až 1150 N/mm 2

Optimální tlumící vlastnosti

Průměrné tlumící vlastnosti

Pevnost v tahu 100 až 350 N/mm 2

Vysoká pevnost v tahu 350 až 900 N/mm 2

Nízká tažnost, nízké elastické deformace

Vysoká tažnost, velké elastické deformace
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Řešení nevýhod:
Maltová spára

Nový plovoucí systém CityTop® Bituplan

Převážná většina našich komunikací má
asfaltový povrch. Zkušenosti a nejnovější
výsledky průzkumů, kterými společnost
ACO pro tuto oblast použití pověřila IKT
Gelsenkirchen, byly základem pro vývoj
nového systému šachetních poklopů
CityTop®

Hlavní výhody
oddělení šachty a poklopu
systém bez maltové spáry
odlehčení šachty až o 85 %
(doloženo protokolem o zkoušce
IKT Gelsenkirchen)
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Systém CityTop® Bituplan ®
Odpověď na nevýhodu s názvem
Maltová spára

NOVÉ
Systém CityTop® Bituplan ®

STARÉ
Poklop šachty DIN 19584

45 °

85 %

15 %

100 %

Minimalizace hluku způsobeného
přejížděním
Poklop se neukládá přímo na šachtu,
ale zaválcovává se nebo se usazuje
pomocí vibrací do jedné roviny
s povrchem vozovky. Tím je zaručena
montáž v jedné rovině s vozovkou bez
náročných dalších opatření.
V komunikaci již nevzniká prohlubeň,
která vede k tvorbě hluku při přejíždění.
Výhoda: odpadá rázové zatížení poklopu
a konstrukce nacházející se pod ním.

Osvědčený systém
Rám poklopu šachty lze použít
plynule pro konstrukční výšky
od 160 do 220 mm. Lze tak beze
změny šachty nahradit běžně
vestavěné šachetní poklopy s výškou
rámu 160 mm.

Poklop CityTop® z litiny, EN GJS,
s větracími otvory/bez větracích otvorů.
Lze používat běžné klíče na zvedání
a obsluhu.

Rám z litiny, EN GJL,
min. konstr. výška 160 mm,
max. konstr. výška 220 mm.
Symetrický rám bez vykrojení.
Rám tak lze instalovat v jakékoliv
poloze.
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Rovná vnější stěna pro optimální
napojení okolního povrchu.

Adaptér z oceli, vhodný pro šachty
DIN 4034 díl l a díl 2 resp. DIN 4034
stará!

Žebra slouží ke zpevnění konstrukce
a jako pojistka proti otáčení.

Ocelové bednění pro vestavbu.

P řehled systému
Poklopy Citytop® t řídy D 400 dle ČSN EN 124
8 Variant pro více než 90 % p řípadů použití

Poklop z litiny,

Poklop z litiny,

EN GJS,

EN GJS,

s větracími otvory

bez větracích otvorů

Rám z litiny, EN GJL,
kruhový, zaválcovatelný,
systém Bituplan ®

P řehled znaků výrobku
Poklop se zcela vyjme a nepůsobí
proto rušivě při údržbě.

Předtvarování pro zámky. Poklop lze objednat přímo
s instalovanými bezpečnostními zámky (především proti
vandalismu) nebo je lze instalovat kdykoliv dodatečně.
Lze používat běžné klíče na zvedání.
Běžné lapače nečistot dle DIN 1221
se hodí do všech poklopů CityTop®.
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Veškeré rámy CityTop® lze
vytahovat a lze je tak přizpůsobit
situaci na stavbě.

Poklopy CityTop® se hodí
k běžným kuželovým prstencům
šachet a vyrovnávací prstencům
dle DIN 4034.

Poklopy šachet CityTop® lze při
instalaci libovolně otáčet v radiálním
směru. Stoupačky zůstanou vždy
bezproblémově přístupné.

Šachtové poklopy je možno dodat
i se znakem měst nebo obcí,
popřípadě s logem správce nebo investora.
Informace lze umístit i na rámu poklopu.

Díky své konstrukční výšce lze poklopy CityTop® použít
všude tam, kde byly doposud používány poklopy dle DIN 19584.
Práce na šachtě za účelem úpravy výšky již nejsou nutné.

Šachetní poklopy CityTop® t řídy D 400 dle ČSN EN 124

Popis výrobku

Informace o výrobku

Poklop CityTop® systému Bituplan® pro
instalaci v jedné rovině se živičným povrchem
vozovky, třída D 400 dle ČSN EN 124,
vnitřní průměr 605 mm,
min. konstr. výška 160 mm až max. 220 mm
Rám z litiny, kruhový, kompatibilní s poklopem
dle DIN 19584 a lapač nečistot dle DIN 1221
s vložkou PEWEPREN®
Poklop z litiny, hmotnost cca 40,0 kg se dvěmi
bezúdržbovými, bezšroubovými a dopravně
bezpečnými aretacemi z umělé hmoty vysoce
odolné proti opotřebení
s adaptérem z oceli, s i bez větracích otvorů,
hmotnost cca 101,0 kg
CityTop ® System Bituplan ®

CityTop ® System Bituplan ® s ukázkou znaků.
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Ocelové bednění pro vestavění CityTop®

Předtvarování pro bezpečnostní zámek

Zvedací a ovládací klíč CityTop®,
délka 600 mm,

®

Nový system CityTop dobývá komunikace

Šachetní poklop CityTop®, třída D 400
Systém kombinující tři základní provedení poklopů se třemi typy rámů - vše navzájem kompatibilní!

Doplňující poznámky

telefon: +420 567 121 711
fax: +420 567 121 729
e-mail: aco@aco.cz

Praha

Změny vyhrazeny.

ACO Stavební prvky spol. s r. o.
Pávov 141
586 01 Jihlava

3009/ACO /CZ/2011/02

Veškeré údaje jsou nezávazné. Odchylky jsou možné. Vyhrazujeme si právo na provádění technických změn ve výrobě a na další konstrukční vývoj bez předchozího ohlášení.
Veškeré údaje o normách, ochranných právech, zkušebních značkách a obchodních známkách odpovídají stavu v okamžiku tisku.

Jihlava

Další informace o produktech a kontaktní údaje na regionální zástupce naleznete
na webových stránkách společnosti ACO.

www.aco.cz

