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BESCHRIJVING
Scharnierend en vergrendeld rijwegdeksel D400 middel. verkeer
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VOORDELEN VAN HET PRODUCT
Efficiënte scharniersystem
•Opening van deksel op > 110° voor makkelijke toegankelijkheid en
om veiligheid bediener te bevorderen
•Uitlichten deksel op 90°.
•Bij openen van het deksel, automatische evacuatie van vuil onder
scharnierpunt deksel via voorziene opening
Stilte en stabiliteit
•Polyethyleen dichting (vervangbaar) geclipst in het kader, onder het
drukpunt van het deksel.
•Deksel voorzien van centreringsribben in het kader
•Anti-slip motief voor een geoptimaliseerde geluidsbeperking
Plaatsingsinstructies
•Verkrijgbaar met ronde of vierkante kader.
•2 haken aan de buitenzijde kader om deze mechanisch gemakkelijk
te kunnen behandelen.
•Aanduiding van de ideale richting van het verkeer.
•Kader geschikt voor een performante verankering.
•4 gaten, op de basis van de kader, aangebracht voor een eventueel
verankering.
•Vergrendeling van het deksel door drukoefening tegen het kader
(tegenoverliggende zijde van het scharnier) door het aandraaien van
de bout in wijzerzin en dit met een zeshoek sleutel M16.
•Het ontgrendelen gebeurt in omgekeerde rotatie.
•Kamer (onderaan dichtgemaakt met kunststof dop) om via houweel
of staaf of haak te openen. Mogelijkheid om de kunststof dop te
verwijderen om een geventileerde kamer te hebben (en zand en
andere gruis automatisch te verwijderen).

EN124-2
COPRO

MATERIAAL
Nodulair gietijzer GJS 500-7 volgens EN1563
CERTIFICIERING DOOR DERDE PARTIJ
Certificatie EN124-2 door COPRO

844063

FL-GS

LIEU D’INSTALLATION
Groep 4, Klasse D400 → zie EN124-1
Bestemd voor secondaire rijwegen en parkeer zones.
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REFERENTIE

ARTIKEL NR

KG

VERPAK.

CITY R rond - RWA/EP

84406000

56

10

CITY R rond - DWA/EU

84406001

56

10

CITY C vierkant - EUP

844069

60

10

Ø600
De geldigheid van deze technische fiche kan worden nagekeken op de website van COPRO, https://extranet.copro.eu/nl

Afmetingen in mm - Gewicht, afmetingen, foto’s en tekeningen niet contractueel - Niet gecontroleerde verspreiding.
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