Bariere RXE de protecție împotriva căderilor de stânci, de la 500 la 10000 kJ

SIGURANȚĂ MAXIMĂ ÎN
SPAȚII LIMITATE
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Pericolul căderilor de stânci este în creștere din cauza schimbărilor
climatice. Acesta afectează nu numai zonele montane, dar și zonele
urbane în dezvoltare amplasate în apropierea unor pante stâncoase.
Deoarece structurile de protecție convenționale nu pot adesea să
reziste impacturilor, am dezvoltat barierele RXE. Cu nivelurile lor unice
de deflecție redusă, ele asigură o protecție de durată atât pentru oameni,
cât și pentru infrastructură.
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Klokova, Grecia: Instalarea unei bariere preasamblate RXE-5000 de protecție împotriva căderilor de stânci, 2015.
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NOI PUTEM LIVRA PACHETUL
COMPLET DE SIGURANŢĂ.
La cererea dumneavoastră, putem prelua rolul de consultant, proiectant şi chiar şi pe cel de manager de proiect. Atât
soluţiile pe care le oferim, cât şi calitatea serviciilor noastre pentru clienţi sunt apreciate de partenerii noştri. Pentru noi,
un serviciu excelent este o parte integrantă a fiecărui proiect. Indiferent în ce fază a proiectului vă aflaţi, furnizăm
asistenţă şi expertiză necesare pentru a obţine cele mai bune rezultate – permiţându-vă astfel să economisiţi timp şi bani.
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REZULTATE DE PRIMĂ CLASĂ LA TOATE
CATEGORIILE DE ENERGIE.
Diguri de protecție
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Exemplu: Componente ale barierei RXE-1000
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Costuri

Comparație între sistemele de protecție împotriva căderilor de stânci

CALITATEA PE CARE
VĂ PUTEȚI BAZA.
Cu numeroșii noștri ani de experiență ca lider de piață în domeniul soluțiilor de protecție împotriva căderilor
de stânci, seria noastră RXE combină tehnologia de vârf cu plasele din sârmă de oțel de înaltă rezistență.
Cu greutatea ei redusă, aspectul discret și deformarea extrem de redusă, această barieră este o soluție
impresionantă, care permite instalarea în imediata apropiere a infrastructurii. Capacitatea de absorbție a
barierei RXE-10000 corespunde, de exemplu, unui bloc de stâncă cu greutatea de 25 de tone care cade
vertical, lovind plasa cu o viteză de peste 100 km/h.
Diguri de protecție

Barierele noastre RXE au următoarele particularități:
Plasă din sârmă din oțel de înaltă rezistență
Protecție împotriva încărcărilor dinamice de până la 10000 kJ. O parte din energie este
disipată prin intermediul deformării elastice/plastice a plasei, în timp ce cea mai mare parte a
energiei este disipată în elementele de frânare.
Deformare redusă
Testele efectuate în condiții similare cu cele din teren au confirmat că această soluție asigură
cea mai mică deformare de pe piață. Aceasta o face ideală pentru instalarea în imediata apropiere a obiectivelor supuse riscului.
Preasamblate
Stâlpii sunt livrați în șantier sub formă de module, cu panouri de plasă preinstalate, ceea ce
ușurează instalarea (sistemele RXE-500 până la RXE-3000). Aceasta reduce semnificativ
durata de instalare.
Cele mai ridicate standarde din lume
Singurele bariere care au fost testate și omologate conform EAD 340059-00-0106 (ETAG 027)
și în cădere verticală liberă conform FOEN, cele mai stricte reglementări din lume.

Frână U cu oțel inoxidabil
Această componentă permite disiparea liniară a energiei și este ușor accesibilă pentru
inspecție și întreținere. Oțelul inoxidabil face ca frâna să fie extrem de durabilă, chiar când
este puternic solicitată.
Ușoară și discretă
Greutatea redusă a barierei facilitează o instalare ușoară. Cu sârma din oțel
de înaltă rezistență și cu construcția inovatoare, această soluție economisește materiale,
protejează mediul și este practic invizibilă de la distanță.
Protecție de primă clasă împotriva coroziunii
Protecția sistemelor noastre împotriva coroziunii va dura timp de generații. Aceasta înseamnă
că clienții noștri beneficiază de costuri de întreținere deosebit de mici.
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Sistemele noastre RXE sunt dezvoltate în Romanshorn,
Elveția, și îndeplinesc cele mai înalte standarde.
Toate categoriile de energie pentru seria RXE sunt
omologate conform Directivei Europene ETAG 027.
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Poligonul de încercare din Walenstadt, Elveția: testare la scara de 1:1 a barierei RXE-10000.

NOI NU
LĂSĂM
SIGURANȚA
LA VOIA
ÎNTÂMPLĂRII.

ÎNCREDERE
DOVEDITĂ ÎN TOATĂ LUMEA.
GEOBRUGG WORLDWIDE

Sediu central & unități de producție
Filiale

Merkez ve üretim tesisleri

Bağlı
Birouri de vânzări

Parteneri

Satış ofisleri
Ortaklar

Vizionați filmul nostru RXE pe YouTube:
www.geobrugg.com/RXE-clip
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Specialistul dvs. local Geobrugg:
www.geobrugg.com/contacts
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