ΠΛΩΤΑ ΦΡΑΓΜΑΤΑ
ΤΎΠΟΎ ΚΟΎΡΤΙΝΑΣ (ΣΤΑΘΕΡΟΎ ΠΛΩΤΗΡΑ)

C-Series Solid Filled Boom
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Ελαφρύ φράγμα με κυλινδρικό πλωτήρα από αφρό πολυαιθυλενίου κλειστής κυψελίδας
• Σχεδιασμένο για περιοχές με έντονα θαλάσσια ρεύματα
• Οι κυλινδρικοί πλωτήρες προσφέρουν ενισχυμένη πλευστότητα
• Ιδανικό για μακροχρόνιa εγκατάσταση
• Διατηρούν το σχήμα και τη διάταξή τους σε νερά με έντονους κυματισμούς

Τα πλωτά φράγματα τύπου κουρτίνας Scorpion C Series με σταθερό κυλινδρικό πλωτήρα, είναι οικονομικά και
ταχείας ανάπτυξης. Καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως παράκτιες ζώνες, υπεράκτιες ζώνες και
περιοχές με έντονα ρεύματα. Η αντοχή και η ακαμψία των πλωτήρων επιτρέπουν στο φράγμα να διατηρεί το
σχήμα του και να ανταποκρίνεται άψογα ακόμα και σε μεγάλους κυματισμούς. Τα πλωτά φράγματα τύπου
κουρτίνας της New Naval κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη/ύψη, παρέχοντας λύσεις για όλες τις ανάγκες
των εργασιών αντιρρύπανσης. Η αυξημένη τους πλευστότητα τους προσδίδουν αποτελεσματικότητα αλλά
και τους επιτρέπει να διατηρούν το σχηματισμό τους σε θάλασσα με έντονο κυματισμό ή ρεύματα.
• Τα πλωτά φράγματα τύπου κουρτίνας είναι κατασκευασμένα από ευδιάκριτο πολυεστερικό ύφασμα εμποτισμένο με PVC
• Οι κυλινδρικοί πλωτήρες είναι κατασκευασμένοι από αφρό πολυαιθυλενίου κλειστής κυψελίδας (PET)
• Διαθέτουν δύο στοιχεία αξονικής φόρτισης: Έναν ιμάντα PET, στην κορυφή και μια αλυσίδα θερμού γαλβανισμού στο κάτω μέρος,
δημιουργώντας ισορροπημένη κατανομή βάρους και δομής
• Τα πλωτά φράγματα τύπου κουρτίνας διαθέτουν συνδέσμους INOX U-bolt ή ASTM-Ζ, ή οποιαδήποτε άλλο σύνδεσμο επιθυμεί ο πελάτης
• Κατασκευάζονται σε διάφορα μεγέθη και μήκη τμημάτων, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες των πελατών

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Τύποι C-Series
Ύψος (mm)
Έξαλα (mm)
Βύθισμα (mm)
Μήκος τμήματος*
Βάρος (kg/m) ASTM F818-16
Πλευστότητα/Αναλογία
βάρους
Πλωτήρες
Μήκος Πλωτήρα
Ύφασμα
Σύνδεσμοι
Χρώμα

350C
300
150
200

500C
500
200
300

920C
920
300
620

1200C
1200
300
900

2.7

750C
750
250
500
10 m
3.8

2.5

4.3

5.8

7.5:1

7.1:1

7.8:1

6.9:1

7.2:1

Πολυαιθυλένιο Κλειστής Κυψελίδας 30 kg/m3
< 1m
Πολυεστέρας εμποτισμένος με PVC
Ταχυσύνδεσμοι Αλουμινίου ASTM-Z
Κίτρινο (άλλα χρώματα διαθέσιμα)

*Άλλα μήκη διαθέσιμα κατόπιν ζήτησης

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΎΣΗΣ
• Ύδραυλική ανέμη
• Σκελετοκιβώτιο
• Ρυμουλκούμενο όχημα (trailer)
• Κοντείνερ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΎΣΤΗΜΑ
• Σκελοτοκιβώτιο
• Τρίγωνο ρυμούλκησης
• Σετ αγκύρωσης
• Κιτ ανταλλακτικών

Η New Naval διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των χαρακτηριστικών χωρίς προηγούμενη ενημέρωση
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