Podajno-lovilne ograje RXE (od 500 kJ do 10000 kJ)

NAJVEČJA VARNOST NA
NAJZAHTEVNEJŠIH TERENIH

Podnebne spremembe povečujejo število dogodkov padajočega kamenja.
Večja potencialna nevarnost pogosto presega varovalne sposobnosti
obstoječih sistemov, kar pomeni povečano potrebo po sistemih, sposobnih
varovanja pred udarci z visokimi energijami. Poleg zmožnosti absorpcije visokih energij zaščitni sistemi RXE postavljajo tudi nove standarde na področju podajnosti sistema, kar omogoča namestitev v neposredni bližini ogroženega objekta ali stavbe. Posebnost sistema RXE je majhna podajnost
tudi ob udarcih z visokimi energijami; skupaj z ekonomičnostjo predstavlja
zanesljivo zaščito za ljudi in infrastrukturo.
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Klokova, Grčija: Vgradnja predhodno sestavljenega sistema RXE-5000 za zaščito pred padajočim kamenjem, 2015.

ZA NAJVEČJO
VREDNOTO –
NAŠO VARNOST.

ZAGOTAVLJAMO CELOSTNI OBSEG
STORITEV V VSEH FAZAH PROJEKTA.
Na vašo željo lahko nastopimo v vlogi svetovalca, projektanta ali projektnega vodje. Naše stranke cenijo
ponujene rešitve pa tudi raven kakovosti, ki jo zagotavljamo. Najvišja raven storitev je sestavni del vsakega
našega projekta. Ne glede na fazo projekta vam zagotavljamo podporo in znanje, ki je potrebno, da se projekt
konča na tak način, da na koncu privarčujete na času in denarju.

SVETOVANJE
Alternativne rešitve
Prednosti in slabosti
Cenovna učinkovitost

PODPORA
Lokalni strokovnjaki
Tečaji in delavnice
Redni in izredni
pregledi sistemov

PODPORA PRI
NAČRTOVANJU
Terenski ogled
Ocena in analiza
tveganja
Načrtovanje rešitev
Dimenzioniranje rešitev

SPREMLJANJE
PROJEKTA
PROIZVODNJA

Nadzor pri vgradnji sistema
Končni pregled in
potrditev sistema
Primopredaja sistema

VGRADNJA

Izdelava predhodno
sestavljenih sistemov
po željah naročnika
Prilagojen načrt dobave
Dobava v rokih
in po dogovorjeni ceni

Specifične prilagoditve glede
na posamezni projekt
Pomoč pri vgradnji na terenu
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VRHUNSKI REZULTATI V VSEH
ENERGIJSKIH RAZREDIH.
Varovalni nasipi

Armiranobetonske galerije

Podajno-lovilne ograje RXE

Podajno-lovilne ograje GBE
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Cena

Primerjava sistemov zaščite pred padajočim kamenjem

KAKOVOST,
KI JI LAHKO ZAUPATE.
Z večletnimi izkušnjami in kot vodilni na trgu varovalnih sistemov za zaščito pred padajočim kamenjem smo
razvili tehnološko najnaprednejši sistem RXE. Z nizko težo, izjemno majhno podajnostjo in z nevsiljivim
videzom sistem predstavlja izjemno rešitev, ki jo je mogoče namestiti v neposredni bližini ogroženega
objekta ali stavbe. Sistemi so certificirani za udarce energij do 10.000 kJ, kar ustreza udarcu 25-tonskega
skalnega bloka, ki potuje s hitrostjo več kot 100 km/h.

Podajno-lovilne ograje RXE imajo naslednje lastnosti:
Obročasta mreže iz visokonatezne jeklene žice
Zaščita pred dinamičnimi obremenitvami energij do 10.000 kJ. Delno se energija disipira prek
elasto-plastičnih deformacij obročaste mreže, medtem ko se večina energije izniči v zavornih
elementih.
Majhna podajnost ob udarcu
Testiranje je potrdilo, da sistem RXE zagotavlja najnižjo podajnost na trgu. To pomeni, da je
sistem mogoče vgraditi v neposredni bližini ogroženih objektov.

Modularnost
Stebri so skupaj z obročasto mrežo predhodno sestavljeni v tovarni (sistemi od RXE-500 do
RXE-3000). Ta izvedbeni korak bistveno skrajša čas vgradnje sistema na terenu.

Najvišji mednarodni standardi
Sistem je testiran in potrjen skladno z evropskimi smernicami EAD 340059-00-0106 (ETAG 027)
in z vertikalnem testom po še zahtevnejših švicarskih smernicah organizacije FOEN.

U-zavora iz nerjavečega jekla
Komponenta sistema, ki zagotavlja linearno disipacijo energije ob dogodkih padajočega kamenja.
Element je bil razvit tako, da so periodični pregledi in vzdrževalna dela sistema preprosto izvedljivi. Izvedba iz nerjavečega jekla zagotavlja, da je zavora kljub delni aktivaciji še vedno operativna.
Lahko in nevsiljivo
Majhna teža pomeni, da je sistem preprost za transport in vgradnjo. Zaradi uporabe visokonateznega jekla in inovativne zasnove sistem predstavlja do okolja prijazno rešitev, pri kateri
se prihrani na materialu in je od daleč dejansko neopazna.
Najsodobnejša zaščita proti koroziji
S protikorozijsko zaščito lahko naši sistemi zagotavljajo varnost več generacijam in hkrati
zahtevajo zelo malo vzdrževanja.
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Naši sistemi RXE so razviti v Romanshornu v Švici in
izpolnjujejo najstrožje zahteve.
Vsi energijski razredi za sisteme RXE so certificirani
skladno s švicarsko FOEN direktivo in skladno z
evropskimi smernicami ETAG 027.
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Preskusni laboratorij v Walenstadtu, Švica: testiranje podajno-lovilne ograje RXE-2000 v naravni velikosti.

VARNOSTI NE
PREPUŠČAMO
NAKLJUČJU.

DOKAZANA
ZANESLJIVOST PO VSEM SVETU.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Sedež podjetja in proizvodne zmogljivosti
Hčerinske družbe
Pisarne
Partnerji

Merkez ve üretim tesisleri
Bağlı
Satış ofisleri
Ortaklar

Poglejte si posnetek preskusa podajno-lovilne ograje RXE na YouTubu:
www.geobrugg.com/RXE-clip
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