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Προορισµός
Καλύµµατα Φρεατίων όλων των εφαρµογών και κλάσεων ρυθµιζόµενου ύψους σε τρόπο ώστε η στάθµη τους να
µπορεί να προσαρµόζεται στη στάθµη του οδοστρώµατος
τόσο κατά την αρχική εφαρµογή, όσο και σε όλη τη µετέπειτα ζωή του οδοστρώµατος.
Ειδική προσθήκη που µπορεί να µετατρέπει υπάρχοντα
φρεάτια σε φρεάτια ρυθµιζόµενου ύψους.

Τεχνικά χαρακτηριστικά
1) Νέα φρεάτια ρυθµιζόµενου ύψους (∆ίπλωµα ευρεσιτεχνίας ΟΒΙ 1007140/2011)
Η εφεύρεση αναφέρεται σε καλύµµατα φρεατίων όλων των
εφαρµογών και όλων των διαβαθµίσεων σε κλάσεις σύµφωνα µε τον κανονισµό ΕΝ 124 και είναι ειδικής σχεδίασης σε τρόπο ώστε να επιδέχονται προσθήκες που µπορούν να µεταβάλλουν το ύψος τους. Με την µεταβολή του
ύψους των καλυµµάτων είναι δυνατή η προσαρµογή της
στάθµης του φρεατίου στην στάθµη του οδοστρώµατος
ώστε να αποφεύγονται οι ανισοϋψότητες που σήµερα δηµιουργούν τεράστια προβλήµατα στην ποιότητα του οδικού
δικτύου και στην ασφάλεια των διερχοµένων.
Τα καλύµµατα συγκροτούνται από τη βάση, τη στεφάνη,
το καπάκι χωρίς οπές, που συγκρατείται µόνο µε το βάρος
του ή το καπάκι µε οπές που είναι βιδωτό και από προσθήκες διαβαθµισµένου ύψους που τοποθετούνται µεταξύ της
βάσης και της στεφάνης. Με τη τοποθέτηση συνδυασµού
προσθηκών µεταξύ βάσης και στεφάνης είναι δυνατή η
ανύψωση ή και η καταβίβαση της στάθµης του φρεατίου
στο επιθυµητό ύψος, µε µεγάλη ακρίβεια, και ανάλογα τις
απαιτήσεις του οδοστρώµατος.
Οι προσθήκες τυποποιούνται σε τρόπο ώστε µε ένα µικρό
αριθµό από αυτές και µε συνδυασµούς µεταξύ τους να
µπορεί να επιτυγχάνεται µεγάλη ανύψωση και µε την πολύ
µικρή διαβάθµιση ύψους των 5mm. Με τον τρόπο αυτό η
εφεύρεση καθίσταται πρακτικά εφαρµόσιµη µε σηµαντικά
τεχνικά και οικονοµικά πλεονεκτήµατα.
Τέλος τα φρεάτια ρυθµιζόµενου ύψους µε βιδωτό το καπάκι και την παρεµβολή ειδικών παρεµβυσµάτων µπορούν να
επιτύχουν υψηλά επίπεδα στεγανότητας που δεν µπορούν
να επιτευχθούν µε τα υπάρχοντα καπάκια που στεγανοποιούν µόνο µε το βάρος τους.
2) Ειδική προσθήκη για τη µετατροπή υπαρχόντων
φρεατίων σε φρεάτια ρυθµιζόµενου ύψους
Η εφεύρεση αναφέρεται στην ανάπτυξη ειδικής προσθήκης που σχεδιάστηκε σε τρόπο ώστε να µπορεί να προσαρµόζεται στις βάσεις υπαρχόντων φρεατίων, ενώ στην πάνω
της πλευρά µπορεί να προσαρµόζεται η στεφάνη που ανα-
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πτύχθηκε στην προαναφερόµενη εφεύρεση, ή και οποιαδήποτε άλλη προσθήκη που αναπτύχθηκε στην
εφεύρεση αυτή.
Η ειδική προσθήκη επίσης φέρει οπές µε εσοχή και οπές µε εσωτερικό σπείρωµα σε τρόπο ώστε να µπορεί να συνδέεται µε τη στεφάνη ή και µε οποιαδήποτε προσθήκη έχει αναπτυχθεί στην προαναφερόµενη
εφεύρεση.
Με την ειδική προσθήκη ένα υπάρχον φρεάτιο που
είναι ήδη εγκατεστηµένο σε κάποιο σηµείο οδοστρώµατος µπορεί να µετατραπεί σε φρεάτιο ρυθµιζόµενου ύψους, να ρυθµιστεί το ύψος του ώστε
να είναι ισοϋψές µε το οδόστρωµα και να αποφευχθεί η κοστοβόρα και χρονοβόρα ανακατασκευή
του.

Παράγωγα µοντέλα
Τα φρεάτια τυποποιούνται και κατασκευάζονται σε
όλο το εύρος των φρεατίων για όλες τις εφαρµογές
και όλες τις κλάσεις, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
ΕΝ 124 του ΕΛΟΤ.

Πλεονεκτήµατα—Οικονοµικά στοιχεία
Η εφαρµογή των προτεινόµενων φρεατίων δίδει
άµεση λύση σε ένα σοβαρό πρόβληµα οδικής ασφάλειας και κακοτεχνιών στους δρόµους της χώρας µας
και όχι µόνο µε σηµαντικά πλεονεκτήµατα:
1. Το κόστος πρώτης εφαρµογής είναι ισοδύναµο
του κόστους των καλυµµάτων φρεατίων τρέχουσας τεχνολογίας, ενώ παρέχεται καλλίτερη πρόσφυση του καλύµµατος στο σώµα του φρεατίου,
ασφάλεια έναντι κλοπής και εξασφαλίζεται πλήρης στεγανότητα . Κυρίως όµως διασφαλίζεται η
δυνατότητα ρύθµισης του ύψους του φρεατίου
σε όλες τις µετέπειτα φάσεις της ζωής του οδοστρώµατος και η αποφυγή της σηµερινής αθλιότητας στους Ελληνικούς δρόµους.
2. Η µετατροπή υπαρχόντων φρεατίων σε αυτά
ρυθµιζόµενου ύψους είναι απλή, χαµηλού κόστους, και δεν απαιτεί εκτεταµένες εργασίες επιτόπιων εκσκαφών και σκυροδετήσεων. Κυρίως
όµως ολοκληρώνεται εντός λίγων λεπτών χωρίς
διακοπές στη κυκλοφορία
Τέλος να σηµειωθεί ότι λόγω του καινοτοµικού χαρακτήρα του προϊόντος το κόστος προµήθειας και
εγκατάστασης µπορεί να υπαχθεί σε επιχορηγούµενα προγράµµατα.

Πρόσθετος εξοπλισµός.
Ειδική αντικλεπτική σχεδίαση που δίδει πρόσβαση µόνο στα εξουσιοδοτηµένα συνεργεία
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