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  2012מתקן בסקט : מפרט

  בעל אפשרות נוחה להתקנת מנגנון שינוי גובה

  

 תאור כללי .1

עומד בכל דרישות התקן הישראלי ובעל תעודת  –מתקן הסל הבטיחותי והעמיד מסוגו  •
 .סלים – 1חלק , ספורט – 5515התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן 

ולכן גם קשה מאוד , ללא בליטות העלולות לסכן את המשתמשים, המתקן חלק ואחיד •
 .לטיפוס

 .המתקן ובסיסו ללא חיבורים בולטים או נקודות הניתנות לכשל עקב קורוזיה •

שנה לבסיס  30בסיס המתקן בעל הגנה משולשת כנגד קורוזיה ולכן ניתנת אחריות למשך  •
 .ולגוף המתקן

 .ת המתקן אפסיתקאחז •

 .MLBS-S02012HPLט מגנלי "מק •

  

 נתוני המתקן .2

 .מ"מ 220מבנה נושא בקוטר  •

 .מ"מ 6.4עובי דופן  •

 .הגלוון נעשה לאחר גמר הייצור, 918גלוון חם לפי תקן  •

 .מ של הלוח מבסיס המתקן"ס 238בליטה  •

מטר מקו הלוח ועד גובה של  2המרחב החופשי של המתקן פנוי לחלוטין ממרחק של מעל  •
 .מתאים לדרישת חוק התכנון והבניה למתקני ספורט –מטר  2.7

 UVאו לוח פולי קרבונט עם הגנת )  עדיף(עמיד מאד לתנאי חוץ אטום וחלק  HPLסוג הלוח  •
 .שנים 10וח למשך אחריות לשבר הל, לפי בחירת המזמין –משני הצדדים 

חיבור רשת דרך צינורית בלבד  –בעל שלושה קפיצים   HEAVY DUTYקפיצי  –חישוק  •
 .כולל רשת לבנה עבה. EN-1270מיוצר לפי תקן . למניעת לכידת אצבעות

 .מטר 2מ מוצמד לגוף המתקן לגובה של "מ 50ריפוד הגנה בעובי  •

 .מוזמן בנפרד – ניתן להתקין על המתקן מנגנון לשינוי גובה מגולוון •

  

 עיגון המתקן .3

  .מ מפני המשטח"ס 3קוביית בטון עם הגבהה של השרוול בגובה של /י יציקה"עיגון המתקן יהיה ע

מזויינת לפי תוכנית הנדסית מאושרת או לפי חפירה בשטח לפי תכנית הנדסית -קובית הבטון/יציקה
  .מאושרת

  .ללא ברגים בולטים או כאלו הדורשים טיפול

  

 והגנת בטיחות ריפודים .4

ניתן  ,בעל ציפוי .הריפוד מוצמד למתקן -לרגל המתקןמ "מ 50בי וריפוד הגנה היקפי בע •
ו נעילה בלתי כולל אופציה לאבטחה ונעילה במנעול א, מהודק ,עמיד בתנאי חוץ, לניקיון

 .) דרישת חובה לפי התקן הישראלי( EN913הריפוד עומד בתקן  .ניתנת לפירוק ידני

עומד . להגנה דו צדדית Uמתחת ללוח הסל עשוי גומי לעמידות חוץ בצורת ריפוד הגנה  •
 .)דרישת חובה לפי התקן הישראלי( EN913בתקן 
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 והחישוק) אופציה(חיבור מנגנון שינוי גובה  .5

ניתן להחלפה , מחובר בברגים, ון חם לאחר הייצורמנגנון שינוי גובה לקט סל מגולוון בגלו •
 .מותאם לעמידה בתנאי חוץ במידת הצורך

 .סתרים מאחורי החישוק ללא בליטות י ברגים נ"חיבור החישוק נעשה ע •

  

 הערות כלליות .6

באחריות המזמין לאפשר דרך גישה נוחה  –י משאית מנוף "הובלה והתקנת המתקן נעשית ע
  .למשאית מנוף

  .אישור תן התקןי יצרן מתקן הסל לפי "חפירת הבסיסים נעשית לפי תכנית ביסוס שתסופק ע

  

 אחריות .7

 .שנים 20-אחריות לגוף המתקן ולעיגון ל •

 ).HPLוהן עבור לוח  פולי קרבונטהן עבור לוח (שנים  10- אחריות לשבר הלוח ל •

 .שנים 5-אחריות לחישוק ל •
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