מפרט :מתקן בסקט 2007

 .1תאור כללי
• המתקן בעיצוב מתקדם ואיכותי המתים לשימוש כמתקן תקני למשחקי כדורסל בגובה תקני
של  305ס"מ ועומד בדרישות התקן הישראלי.
• המתקן עומד בדרישות התקן ובעל תעודת התאמה ממכון התקנים הישראלי לתקן – 5515
ספורט ,חלק  – 1סלים.
• המתקן מגולוון בגלוון חם לאחר גמר הריתוכים.
• בליטה  225ס"מ של הלוח ,בעל פרופיל פלדה בעובי דופן של  4מ"מ ועיגון נסתר ללא
ברגים.
• סוג הלוח  HPLעמיד מאד לתנאי חוץ אטום וחלק )עדיף( או פולי קרבונט )לא פרספקס( –
לפי בחירת המזמין .בעל אחריות לשבר הלוח למשך  10שנים.
• חישוק – קפיצי  HEAVY DUTYבעל שלושה קפיצים – חיבור רשת דרך צינורית בלבד
למניעת לכידת אצבעות .מיוצר לפי תקן  .EN-1270כולל רשת לבנה עבה.
• אורך חיי המתקן כ 20-שנה.
• ישנה אופציה להוספת מנגנון שינוי גובה.
• מק"ט מגנלי .MLSS-S04032

 .2עיגון המתקן
עיגון המתקן יהיה ע"י יציקה/קוביית בטון עם הגבהה של השרוול בגובה של  3ס"מ מפני המשטח.
יציקה/קובית הבטון-מזויינת לפי תוכנית הנדסית מאושרת או לפי חפירה בשטח לפי תכנית הנדסית
מאושרת.

 .3ריפודים והגנות בטיחות
• ריפוד הגנה היקפי בעובי  50מ"מ לרגל המתקן עמיד בתנאי חוץ  -הריפוד מוצמד למתקן,
בעל ציפוי ניתן לניקיון עמיד בתנאי חוץ ,מהודק ,הריפוד עומד בתקן ) EN913דרישת חובה
לפי התקן הישראלי(.
• ריפוד הגנה מתחת ללוח הסל עשוי גומי לעמידות חוץ בצורת  Uלהגנה דו צדדית .עומד
בתקן ) EN913דרישת חובה לפי התקן הישראלי(.

 .4חיבור מנגנון החישוק
חיבור החישוק נעשה ע"י ברגים נסתרים מאחורי החישוק ללא בליטות.
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