
אבן שפה חלולה, משלבת בתוכה נתיב ניקוז, המסוגלת לעמוד 
בעומסי עבודה כבדים. עשויה חומר חוזר וניתנת למיחזור.

דרך עבודה מוצלחת יותר לסביבה טובה ובטוחה

DuraDrain



2
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Econpro )אקון פרו( הינה קבוצת חברות המתמחות בהפיכת פסולת ותוצרי לוואי למוצרים ופתרונות ברי קיימא. החברה מייצרת 

מוצרים ומערכות קלות משקל ומחומרים חוזרים, המספקים פתרון בטוח, ירוק, מהיר וקל להנחת אבני שפה המאפשרות ניקוז. 

אנו מציעים שירותי ייעוץ חינמיים לעיצוב פתרונות ניקוז מפני השטח באבני שפה. אנו יכולים לספק פרויקטים בלוחות זמנים 

קצרי טווח. ייעוץ במיקום ובשיטת האיסוף האופטימליים לניקוז פני השטח, חישובים הידראוליים כולל לוחות זמנים וכל הנתונים 

Peleg.co.il :הטכניים לתמיכה, התאמה והתקנה לצורך אישור הפרויקט. ניתן לפנות לאתר האינטרנט שלנו לפרטים נוספים

ריכוז גבוה של חומר הניתן למחזור

קל יותר – בטוח יותר ובר קיימאקל יותר – בטוח יותר ועמיד יותר

יעיל יותר

פסולת פלסטיק לא חייבת להיות בעיה אם ממחזרים אותה ועושים בה שימוש חוזר אחראי. יש 182 מכסי בקבוקים וסגרים 

ביחידת אבן שפה ממוצעת של DuraKerb ומעל ל-400,000 יחידות שנמכרו ונמצאות במעל 72 מיליון אתרי קוי אבני שפה 

ברחבי בריטניה. בבחירת מוצרי Dura לפרויקט שלך, תמצא יעד יעיל ובטוח לפסולת פלסטיק ותביא לשיפור איכות הסביבה.

שלשת טווחי המוצרים שלנו עוצבו במיוחד להתאים לתקני תעשייה סטנדרטיים ו/או לסטנדרטים הרמוניים )תקנים שמתאימים 

לסטנדרטים ארופאיים בכלליותם(, כך שתהליך הענקת התקנים יהיה חופשי לכל המוצרים והיצרנים להשוואה ללא החרגה. 

 official Journal(י OJEC הוא התקן העיקרי להתאמה לדרישות במקרה של תקן הרמוני או במקרה של פרויקט CE סימן תקן

 .)of European Union

אחריות כלפי כח העבודה שלךאחריות כלפי הסביבה

הבחירה הבטוחה והמקיימת עבור אבן שפה משולבת לניקוז

אנו מספקים לך את ההזדמנות לעצב ולהקים באחריות:

הבחירה הבטוחה והעמידה עבור אבן שפה משולבת לניקוז



תכונות החומר ונפח הזרימה הגדול יוצרים זרימה מהירה יותר.
זרמים גדולים נישאים למוצא בתוך נתיב הניקוז כשהם מוגנים ומוסתרים. 

4

זה המקום לרשום כותרת - דורה דריין לבד זה לא כותרת

משטחים ומבנים לא חדירים לנוזל דורשים ניקוז על מנת למנוע הצפות או הצטברות נוזלים, ובנוסף להגן על פני השטח של 

 ,)CKD – combined kerb and drainage system( היא מערכת משולבת של ניקוז ואבן שפה  DuraDrain.אותם מבנים

המספקת שיטה יעיה ובטוחה לניקוז כבישים מהירים, חניונים וכל משטח פוטנציאלי או מבנה הכולל קצה עם אבן שפה.

חיי  את  להאריך  שעוזר  מה  ובהמשכיות,  במהירות  והשיטפונות  הנגר  מי  את  קולטת  ואבן שפה  ניקוז  של  משולבת  מערכת 

הפרויקט ומשפר את התנאים והבטיחות של המשתמשים, במיוחד בכבישים מהירים. וזאת בניגוד לשיטת הנחה של אבני שפה 

וערוצי ניקוז מסורתיים, בה מתבצעת זרימה על פני השטח ומי הנגר נאספים לנקודות מוצא מסוימות ומועברים דרך פתחי 

ניקוז מוסתרים בנתיב הזרימה עצמו. כיוון שפס המדרכה מונח באופן מסורתי במקום נמוך, ניתן להוריד את עומדי המים באתר 

בעזרת הזרמת מים צולבת בכיוון אחד ולהעביר את המים המצטברים בפני השטח לצד המדרכה. 

רציף  מכלול  לספק  יכולה   DuraDrain השטח.  או  המבנה  מתוך  הנגר  מי  את  במהירות  ותנקז  תתפוס  מוצלחת  מערכת 

לאפליקציות המסובכות ביותר. 

אלמנט האגירה האחורית מאפשרת אינטגרציה מלאה, מהכניסה אל המוצא.
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DuraDrain נותנת לך כיסוי מכל הכיוונים

DuraDrain 6000/7000

Duradrain מספק מעבר הידראולי

האיזון בין פולימר ממוחזר ומסנן מספקים חוזק לחיצה גבוה )HD-D400( וכח מתיחה גבוה לעמוד בעומס ובהתנגשויות.

Duradrain יוצר זרימות מהירות ומעבר טוב של סחופת תודות לשילוב של נפח מעבר גדול וחומר יעיל הידראולית. זה עוזר 

לאריכות ימים של המבנה, המערכת והמוצר, ומוריד את התדירות לאחזקה בעתיד.  

פרופיל אבן שפה DD70000 משולבת ניקוז חצי קטומה סטנדרטית

אורך: 500 מ"מ

רוחב: 215 מ"מ

גובה: 305 מ"מ

פרופיל: חצי קטומה

גובה חשיפה מתוכנן של אבן השפה: 75-125 מ"מ

שטח זרימה זמין: 21.197 מ"מ רבוע

ערך חספוס: 0.009

יחידות חסונות של כניסה/מוצא מברזל גמיש כורכות כל מקטע של ניקוז.

DD60000 אבן שפה חלולה
קטומה/משופעת ב-45 מעלות

DD70000 אבן שפה
חלולה חצי קטומה
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Duradrain טווח המוצרים של

התאמה לדרישות

ירוק יותר – פשוט יותר – בטוח יותר – טוב יותר

טווח המוצרים של Duradrain מתאים לזה של Durakerb ולרוב אבני השפה הסטנדרטיות המשומשות בשוק, כמו גם לאבני 

שפה המשלבות ניקוז. הטווח זהה במונחים של תפקוד, התאמה לדרישות, ממדים, פרופיל ומעבר נוזלים. 

יחידות Duradrain עשויות מאותו החומר שממנו עשויות יחידות Durakerb ולכן עבור כל יחידה שתותקן תמצא יעד בטוח 

ומנוטר לפסולת פלסטיק, מוכנות לתביעה חוזרת בעתיד ולשימוש חוזר. משמעות היחידה הסטנדרטית קלת המשקל של אבן 

שפה, היא דרך קלה, מהירה יותר ופשוטה יותר להתקנה, מה שמוריד את ההשפעה שלך על הסביבה ועל כח העבודה שלך.

עבור אבן שפה המשלבת ניקוז, התקן ההרמוני )Harmonised Standard( מגדיר את הדרישות והצרכים מהמוצר וכן מוודא 

ידי  על  המוכרים  אירופאיים  תקינה  ארגוני  ידי  על  ונקבעו  פותחו  להתאמה  הדרישות  דרישות.  לאותן  התאמה  מתרחשת  כי 

האיחוד האירופי - CEN, CENELEC. הדרישות מכוונות להורדת חסמי מסחר, קידום יזמות ושיפור גישה לשווקים שונים.

 CE.תקן תו  ונושא   D400 כבד  עומס  קטגורית   –  EN1433 ההרמוני  התקן  לדרישות  מלאה  בצורה  מתאים   Duradrain

באנגליה  המהירים  הכבישים  חברת  ידי  על  המופק   IAN117/08 Rev 2 העמדה  מסמך  לדרישות  תואם  גם   Duradrain

)Highways England( ולכן ניתן לאישור ושימוש ברחבי אירופה. 

שימו לב – אישור התעדה תחת תקן EN1433 מוודא התאמה ומגדיר את הדרישות עבור מוצר על בסיס שימוש מיועד/תפקוד. 

בנוסף, יש לבצע בדיקת תפקוד הידראולית לכל מקטע של אבן שפה מנקזת על מנת להוכיח באופן מלא את תפקוד המערכת 

המשולבת. תקן EN1433 מדגיש כי התקנה חייבת להתבצע על פי הנחיות התקנה התואמות לשלנו. אנא צור קשר איתנו 

לקבלת הוראות ההתקנה ולמידע נוסף. 

.

איכותי. מתאים לדרישות. ביצועים מוכחים. ודאי.
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Duradrain – אבן שפה קטומה/משופעת משולבת מערכת ניקוז - עמידה בעומסים כבדים

Duradrain – אבן שפה המשולבת מערכת ניקוז - עמידה בעומסים כבדים

חריצי הכניסה של הנגר לתוך תעלת אבן השפה 

מפלס  מעל  מ"מ   75-100 של  לטווח  מוגדרים 

הכביש/הדרך.

כאשר יש שינויים המשפיעים על גובה אבן השפה 

הדרגתי  להיות  צריך  המעבר  הכביש,  מפלס  מעל 

להישמר.  צריך  התעלה  גוף  בתוך  העומק  ושינוי 

בדרך  נעשה  המדרכה  וגובה  הפרופיל  בחירת 

 kerbs סדרת   BS-EN1340 לתקן  בהתאם  כלל 

DMBR- 1100, ראה מדריך לתכנון דרכים וגשרים

 .HA83/99

מק"ט DD60000 – קטומה / משופעת ב-45 מעלות

אבן השפה המשופעת של Duradrain המשלבת מערכת ניקוז 
משומשת בעיקר באזורים כפריים ובכבישים מהירים

75 מ"מ
100 מ"מ
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מגוון המוצרים

היחידות הסטנדרטיות קלות המשקל, עשויות חומר חוזר וניתנות למיחזור, מיוצרות 

במהירות  לנקז  שניתן  אומר  זה  גדול.  שמיש  נפח  ולהן  הידראולית  יעיל  מחומר 

ובבטיחות אזורים נרחבים, ומספק הגנה של פני השטח על ידי קליטת נגר במספר 

רב של אתרים לאורך כל קו אבני השפה.

אבני השפה DD60050 מעוצבות להתחבר מעל קוטר סטנדרטי )450 מ"מ( של 

נתיבי זרימה בכביש. לחילופין, אנו יכולים לספק תחתית מותאמת לגישה בלבד. אלו 

מאפשרים את קלות הזרימה ופתח גדול ועמיד לגישה ולתחזוקה עתידית. 

מכסה הקצה האוניברסלי של Duradrain מתאים לפתחי גישה/מוצא של היחידות 

הסטנדרטיות. כל שנדרש הוא למרוח חומר איטום במעלה אבן השפה, באזור כניסת 

המים אליה ולחבר. ניתן לחתוך את המכסים בכדי לאפשר חיבור צנרת תת קרקעית. 

יחידות Duradrain הקטומות בעלות קצה ובסיס ברזל גמיש הינן איכותיות ובעלות 

גישה/יציאה בעומס כבד. 

מק"ט

מק"ט

מק"ט

DD60000

DD60050

DD60050

22.182EN1433:2002 2מ"מ

EN1433:2002

D400

D400

משקל

משקל

משקל

גובה

גובה

גובה

אורך

אורך

רוחב

רוחב

רוחב

גובה חיצונישטח זרימה 

גובה חיצוני

תו תקן

תו תקן

רמת עומס

רמת עומס

7

78

0.2

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

500 מ"מ

500 מ"מ

220 מ"מ

220 מ"מ

440 מ"מ

75/100 מ"מ

75/100 מ"מ

אבן שפה חלולה קטומה משופעת סטנדרטית

אבן שפה חלולה קטומה משופעת יציאה לנתיב זרימה

מכסה לאבן שפה חלולה קטומה משופעת סטנדרטית
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של  גמיש  ברזל  עשויות  הגישה  יחידות  את  להתקין  ניתן 

כתלות  קבועים,  במקטעים  או  הנגר  במוצא   Duradrain

בתנאי האתר. יחידות אלו יכולות לשמש גם כנקודות יציאת 

ביניים או בנקודות רדודות בכדי לנקז את הנגר שנאסף )על 

פי תקן EN1401 – מוצא צינור אחורי בקוטר 162 מ"מ(.

ניתן לספק יחידות סטנדרטיות מעוגלות כך שיתאימו לחלק פנימי וחיצוני של רדיוס מסוים.

ניתן לספק יחידות סטנדרטיות חתוכות, התאמה לזווית פנימית או חיצונית מדויקת.  

מק"ט

מק"ט

מק"ט

DD60050

DD60100

DD60005

DD60104

DD60006

DD60110

DD60200

DD60204

DD60210

22.182 2מ"מ

75/100 מ"מ

75/100 מ"מ

75/100 מ"מ

75/100 מ"מ

75/100 מ"מ

75/100 מ"מ

75/100 מ"מ

75/100 מ"מ

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

D400

D400

D400

D400

D400

D400

D400

D400

D400

משקל

משקל

משקל

גובה

גובה

גובה

אורך

אורך

אורך

רוחב

רוחב

רוחב

שטח זרימה 

גובה חיצוני

גובה חיצוני

גובה חיצוני

רדיוס למטר

זוית

תו תקן

תו תקן

תו תקן

רמת עומס

רמת עומס

רמת עומס

19

7

7

7

7

7

7

7

7

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

250 מ"מ

480 מ"מ

300x300 מ"מ

300x300 מ"מ

480 מ"מ

480 מ"מ

480 מ"מ

480 מ"מ

480 מ"מ

220 מ"מ

220 מ"מ

220 מ"מ

220 מ"מ

220 מ"מ

220 מ"מ

220 מ"מ

220 מ"מ

220 מ"מ

75/100 מ"מ

6/5 )חיצוני(

°90 חיצונית

10/7 )חיצוני(

°90 פנימית

16/11 )חיצוני(

6/5 )פנימי(

10/7 )פנימי(

16/11 )פנימי(

אבן שפה חלולה קטומה משופעת עם פתח לצינור

אבן שפה חלולה קטומה משופעת

אבן שפה חלולה קטומה לפינה °90 
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להתאמה לכבישים מהירים, כל המחברים צריך להיות אטומים

EN1433-HA-Doc-IAN117/08 Rev2 ע"פ

הדרך/ פני  לקו  ועד  התעלה  גוף  סביב   Duradrain של  איטום  חומר  למרוח  יש 

גובה כניסת המים. לכל היחידות שטח פנים זהה בפרופיל המאפשר מגע אפקטיבי 

העיצוב  מדריך  את  ראה  נוסף  למידע  המחברים.  בכל  מים  חדירת  נגד  לאטימה 

וההתקנה שלנו בנושא.

אבן השפה המשלבת מערכת ניקוז של Duradrain אידיאלית לניקוז כבישים, חניונים, בתי ספר, אזורי תעשייה ומסחר וכל 

מבנה או עיצוב שנדרש בו אבן שפה. 

מק"ט

DD80000

DD80010

צבעכיסוינפחמשקלתיאור

חומר איטום פוליאוריתן 600 מ"ל

מתקן ליישום חומר איטום

2

4

600 מ"מ

-

10 מחברים לשפורפרת

-

אפור

-
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Duradrain – אבן שפה משולבת מערכת ניקוז - עמידה בעומסים כבדים
מק"ט DD70000 – Duradrain – חצי קטומה

חריצי הכניסה של הנגר לתוך תעלת אבן השפה 

מפלס  מעל  מ"מ   75-125 של  לטווח  מוגדרים 

הכביש/הדרך.

כאשר יש שינויים המשפיעים על גובה אבן השפה 

הדרגתי  להיות  צריך  המעבר  הכביש,  מפלס  מעל 

להישמר.  צריך  התעלה  גוף  בתוך  העומק  ושינוי 

בדרך  נעשה  המדרכה  וגובה  הפרופיל  בחירת 

 kerbs סדרת   BS-EN1340 לתקן  בהתאם  כלל 

וגשרים  דרכים  לתכנון  מדריך  ראה   ,))1100

 .DMBR-HA83/99

125 מ"מ

75 מ"מ

100 מ"מ

היחידות הסטנדרטיות קלות המשקל, עשויות חומר חוזר וניתנות למיחזור, מיוצרות 

במהירות  לנקז  שניתן  אומר  זה  גדול.  שמיש  נפח  ולהן  הידראולית  יעיל  מחומר 

ובבטיחות אזורים נרחבים, ומספק הגנה של פני השטח על ידי קליטת נגר במספר 

רב של אתרים לאורך כל קו אבני השפה.

אבני השפה DD70050 מעוצבות להתחבר מעל קוטר סטנדרטי )450 מ"מ( של 

נתיבי זרימה בכביש. לחילופין, אנו יכולים לספק תחתית מותאמת לגישה בלבד. אלו 

מאפשרים את קלות הזרימה ופתח גדול ועמיד לגישה ולתחזוקה עתידית. 

איכותיות  הינן  גמיש  ברזל  ובסיס  יחידות Duradrain החצי קטומות בעלות קצה 

ובעלות גישה/יציאה בעומס כבד. 

מק"ט

מק"ט

DD70000

DD70050

21.197EN1433:2002 2מ"מ

EN1433:2002

D400

D400

משקל

משקל

גובה

גובה

אורך

אורך

רוחב

רוחב

גובה חיצונישטח זרימה 

גובה חיצוני

תו תקן

תו תקן

רמת עומס

רמת עומס

7

78

305 מ"מ

305 מ"מ

500 מ"מ

500 מ"מ

220 מ"מ

440 מ"מ

75/125 מ"מ

75/125 מ"מ

אבן שפה חלולה חצי קטומה משופעת סטנדרטית

אבן שפה חלולה קטומה משופעת יציאה לנתיב זרימה
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מכסה הקצה האוניברסלי של Duradrain מתאים לפתחי גישה/מוצא של היחידות 

הסטנדרטיות. כל שנדרש הוא למרוח חומר איטום במעלה אבן השפה, באזור כניסת 

המים אליה ולחבר. ניתן לחתוך את המכסים בכדי לאפשר חיבור צנרת תת קרקעית.

מק"ט

DD70090

רוחבגובהמשקל

215 מ"מ305 מ"מ0.2

מכסה לאבן שפה חלולה חצי קטומה משופעת סטנדרטית

של  גמיש  ברזל  עשויות  הגישה  יחידות  את  להתקין  יתן 

כתלות  קבועים,  במקטעים  או  הנגר  במוצא   Duradrain

בתנאי האתר. יחידות אלו יכולות לשמש גם כנקודות יציאת 

ביניים או בנקודות רדודות בכדי לנקז את הנגר שנאסף )על 

פי תקן EN1401 – מוצא צינור אחורי בקוטר 162 מ"מ(.

מק"ט

DD7007221.197 2מ"מEN1433:2002D400

רמת עומסתו תקןגובה חיצונישטח זרימה רוחבאורךגובהמשקל

75/125 מ"מ215 מ"מ250 מ"מ305 מ"מ19

אבן שפה חלולה חצי קטומה משופעת עם פתח לצינור

מקום לכותרת

אבני שפה מונמכות לירידה לכביש ואבנים מרכזיות מאפשרות לזרם המים לנוע גם באזורים בהם עוברים רכבים והולכי רגל 

וגם דרך מבנים שונים בכבישים מהירים. היחידות הסטנדרטיות מתוכננות לרדת בגובה בהדרגה מגובה של 125/100 מ"מ 

לפני הדרך. פני השטח של הדרך ניתנים לריתוק למטה או למעלה לצד הירידה בכדי להשיג גובה הדרגתי באבני השפה של 

0/6/25 מ"מ. 
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מקום לכותרת

70010 70020
70015 7002570035 70030

מק"ט

DD70010

DD70015

DD70020

DD70025

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

D400

D400

D400

D400

רמת עומסתו תקןרוחבאורךגובהמשקלכיוון

7ירידה שמאלה

5ירידה שמאלה

7ירידה ימינה

5ירידה ימינה

305/255 מ"מ

255/205 מ"מ

255/205 מ"מ

255/205 מ"מ

500 מ"מ

500 מ"מ

500 מ"מ

500 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

אבן שפה חלולה לירידה ימינה או שמאלה

עם  או  שטוחות   Duradrain של  מרכזיות  שפה  אבני  לספק  ניתן 

חריצים אנכיים של 8 מ"מ ידידותיות להולכי רגל, המאפשרות המשך 

ניקוז נגר גם בירידה לכביש. 

מק"ט

DD70030

DD70030

EN1433:2002

EN1433:2002

D400

D400

רוחבאורךגובהמשקל רמת עומסתו תקןתיאור

4.8

4.8

205 מ"מ

205 מ"מ

500 מ"מ

500 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

-

כולל ניקוז עילי

אבן שפה חלולה מוצקה מרכזית 

ניתן לספק יחידות סטנדרטיות מעוגלות כך שיתאימו לחלק פנימי וחיצוני 

של רדיוס מסוים.

מק"ט

DD70100

DD70104

DD70110

DD70200

DD70204

DD70210

75/125 מ"מ

75/125 מ"מ

75/125 מ"מ

75/125 מ"מ

75/125 מ"מ

75/125 מ"מ

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

D400

D400

D400

D400

D400

D400

רמת עומסתו תקןרדיוס למטרגובה חיצונירוחבאורךגובהמשקל

7

7

7

7

7

7

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

305 מ"מ

480 מ"מ

480 מ"מ

480 מ"מ

480 מ"מ

480 מ"מ

480 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

6/5 )חיצוני(

10/7 )חיצוני(

16/11 )חיצוני(

6/5 )פנימי(

10/7 )פנימי(

16/11 )פנימי(

אבן שפה חלולה חצי קטומה משופעת
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ניתן לספק יחידות סטנדרטיות חתוכות, התאמה לזווית פנימית או חיצונית מדויקת.  

מק"ט

מק"ט

DD70005

DD70038

DD70006

DD70039

75/100 מ"מ

0-25 מ"מ

75/100 מ"מ

0-25 מ"מ

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

EN1433:2002

D400

D400

D400

D400

משקל

משקל

גובה

גובה

אורך

אורך

רוחב

רוחב

גובה חיצוני

גובה חיצוני

זוית

זוית

תו תקן

תו תקן

רמת עומס

רמת עומס

7

7

7

7

305 מ"מ

205 מ"מ

305 מ"מ

205 מ"מ

300x300 מ"מ

300x300 מ"מ

300x300 מ"מ

300x300 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

215 מ"מ

°90 חיצונית

°90 חיצונית

°90 פנימית

°90 פנימית

אבן שפה חלולה חצי קטומה לפינה °90 

אבן שפה חלולה נמוכה לפינה °90 

להתאמה לכבישים מהירים, כל המחברים צריך להיות אטומים

EN1433-HA-Doc-IAN117/08 Rev2 ע"פ

הדרך/ פני  לקו  ועד  התעלה  גוף  סביב   Duradrain של  איטום  חומר  למרוח  יש 

גובה כניסת המים. לכל היחידות שטח פנים זהה בפרופיל המאפשר מגע אפקטיבי 

העיצוב  מדריך  את  ראה  נוסף  למידע  המחברים.  בכל  מים  חדירת  נגד  לאטימה 

וההתקנה שלנו בנושא.

מק"ט

DD80000

DD80010

צבעכיסוינפחמשקלתיאור

חומר איטום פוליאוריתן 600 מ"ל

מתקן ליישום חומר איטום

2

4

600 מ"מ

-

10 מחברים לשפורפרת

-

אפור

-
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הוראות התקנה ועיצוב

יש להעריך במלואו כל פרויקט, גדול או קטן, בכדי לבחור את שיטת ההתקנה הנכונה ובכדי להשיג אינטגרציה מלאה. לכל 

פרויקט דרישות שונות ומיוחדו ולכן חשוב שמתכננים יבצעו הערכת סיכונים מלאה. יש לקחת בחשבון את מיקום אבני השפה/

יחידות הניקוז, המבנים הסובבים/פני השטח, פונקציות שונות, יישור הדרך, מפלסים, עיצוב מקומי ונפח התנועה, כל אלה 

.)EN1340 ותקן EN1433 יקבעו את השיטה הטובה ביותר להתקנה )ראה תקן

מידע ועיצוב הידראולי

לחישובים מלאים ומידע נוסף בנוגע לעיצוב הידראולי אנא צור עמנו קשר.

Duradrain DD70000 אבן שפה חלולה חצי קטומה סטנדרטית

אורך: 500 מ"מ

רוחב: 215 מ"מ

גובה: 305 מ"מ

פרופיל: חצי קטומה

גובה חשיפה מתוכנן של אבן השפה: 75-125 מ"מ

שטח זרימה זמין: 21.197 מ"מ רבוע

ערך חספוס: 0.009

Duradrain DD60000 אבן שפה חלולה קטומה משופעת סטנדרטית

אורך: 500 מ"מ

רוחב: 220 מ"מ

גובה: 305 מ"מ

פרופיל: חצי קטומה

גובה חשיפה מתוכנן של אבן השפה: 75-100 מ"מ

שטח זרימה זמין: 22.182 מ"מ רבוע

ערך חספוס: 0.009
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מקום לכותרת

מחזור החיים הירוק של מוצרי Dura - תחזוקה עתידית

ניתנות  אינן  ויחידות  במידה  בהם.  לאחר השימוש  מלא  באופן  למחזור  וניתנים  ממוחזרים  מפולימרים  מיוצרים   Dura מוצרי 

לשימוש חוזר, ניתן להחזירן לספק, לחדש אותן ולהחזיר לאתר.
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תחזוקת מוצר/מערכת והשבה

1. לאחר התקנה ראשונית לכל מקטע יש לבצע הזרמת מים חזקה בכדי להבטיח שהחריצים באבן השפה חופשיים מחרסית 
או לכלוך. ניתן לבצע את הזרמת המים מפני השטח דרך החריצים. יש לשים לב כי גם המוצא נקי מחרסית או כל גורם חוסם 

אחר. לאחר הניקוי יש להתאים מחדש את המכסים ולוודא כי ברגי הנעילה מאובטחים. 

2. התדריות והצורך בתחזוקה היא תלוית פרויקט ויכולה להיות מושפעת מגורמים הקודמים לתפיסת הנגר ולמאפיינים באזור 
המוצא של הנגר. במידת הצורך, ניתן להסכים על נוהל תחזוקה כחלק מכלל אסטרטגית הניקוז בפרויקט כולל הערכת סיכונים. 

3. ניתן לבצע בדיקה ויזואלית תקופתית להערכת המצב. נפוץ לראות סימני שחיקה, אך אלו לא ישפיעו על התפקוד או על 
אריכות הימים של המוצר. סימני צמיגים, אספלט וכתמים כללים ניתנים להורדה על ידי שימוש בחומרי ניקוי המיועדים להסרת 

שמן מינרלי )כדוגמת קלינסול R(. יש לבדוק כי מכסי גישה נעולים ומאובטחים. 

במקומות  ולהזין  הרצוי  לגודל  חדשות  יחידות  לחתוך  ניתן  להחלפה,  נדרשות  ויחידות  תאונה  התרחשה  בהם  במקרים   .4
הנדרשים. חשוב לתקן את הנזק לכל אורכו ולהבטיח כי אבני השפה או המאחזים שלמים. יחידות יכולות להיות מותקנות מחדש 

במידת הצורך. 

)שלוליות( עקב  גישה לפתחי הניקוז. תצפית של פני השטח הסובבים תספק עדות להצטברות של מים  5. חשוב שתהיה 
חסימה כלשהי בגוף התעלה. יש לסלק עלים, בוץ וזבל מאזורי הכניסה לאבן השפה בכדי שהכניסת הנגר לחלל אבן השפה 

תהיה פנויה. 

 .M16 6. מכסים לגישה ויחידות שהינן פתחי גישה לנתיב זרימה נעולות בעזרת ראש שקע מסוג



פלג פתרונות למי גשם בע"מ

טל: 09-7666343

פקס: 09-7666344

office@pelegrws.com :דואר אלקטרוני

www.pelleg.co.il :אתר

פלג פתרונות למי גשם


