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Speciﬁkace
780mm –1100mm

Výhody Protipovodňové bariéry Dam Easy®

780mm –1100mm

780mm –1100mm
Unikátní
patentované nafukovací těsnění
Jednoduchá instalace bez použití nářadí
Žádné trvalé, nevzhledné upevnění do otvoru
Opakované použití jedné bariéry pro různé prostupy
Teleskopické boční panely umožňují použití stejné bariéry pro různé
šířky prostupů
 Certifikovaný výrobek EFPA a CE







600mm

Při správné instalaci protipovodňové bariéry uchráníte svůj domov před velkou vodou
až do výšky 600 mm

600mm

Součástí každé bariéry je:
• Pevný střed se dvěma teleskopickými bočními panely, které se nastavují pomocí
integrované ráčny s rukojetí a s přepínačem směru pro přizpůsobení šířce otvoru
• Nafukovací těsnění s integrovaným nafukovacím mechanismem a manometrem

780mm –1100mm

Špaleta nebo
ostění dveří
Obložka nebo
rám dveří

720mm

600mm

UPOZORNĚNÍ
Doporučujeme neinstalovat
bariéru do zárubní
ze dřeva,
780mm –1100mm
hliníku atd. Instalujte pouze do
zárubní z pevného materiálu
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Vhodný prostup

Nevhodný prostup

Aby bylo možné zavřít dveře v chráněném otvoru
a přitom bariéra správně těsnila, musí být ostění
dveří hladké, pevné, vertikálně i horizontálně v rovině
a v těchto minimálních rozměrech:

• Ostění otvoru menší než 75 mm
. Rám dveří je zapuštěný do
exteriérové stěny
. Ostění otvoru má nerovnoměrný
/ hrubý povrch

• Šířka 780 - 1100 mm (pro použití jedné bariéry)
• Výška 720 mm
• Hloubka 75 mm (pro použití jedné bariéry)
• Hloubka 120 mm (pro použití dvou bariér)
Prah dveří musí být také hladký, pevný, vodorovný a
ve správném úhlu s ostěním.

2.0
1.0
0

3.0

4.0

Nerovnosti musí být zbroušeny dohladka
a vyrovnány ještě před instalací, aby se
předešlo průsaku vody.

Copyright © 2018. All Weather Industries Ltd. Všechna práva jsou vyhrazena. Šíření a distribuce jakéhokoli materiálu zde obsaženého je přísně zakázáno. Bez předchozího písemného souhlasu All Weather
Industries Ltd. žádná část této komunikace nesmí být šířena, distribuována nebo přenášena v jakékoli formě nebo jakýmkoli způsobem, včetně fotokopií nebo pomocí elektronických metod, s předchozím
písemným souhlasem. All Weather Industries Ltd. si ponechává všechna práva duševního vlastnictví k veškerému designu sortimentu Dam Easy®, ochranné známce a všech marketingových / distribučních
práv. Dam Easy Flood Barriers® je registrovaná ochranná známka společnosti All Weather Industries Ltd.

BEZ NÁŘADÍ

BEZ ŠROUBOVÁNÍ
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Montážní a bezpečnostní pokyny
ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

MONTÁŽ:
• Vložte do spodní části prostupu
• Roztáhněte boční panely pomocí ráčny s rukojetí
• Nafoukněte těsnění pomocí pumpičky přibližně na 1,5 bar
• Otočte ventil do uzavřené polohy
DEMONTÁŽ:
• Otočte ventil do otevřené polohy
• Stiskněte tlačítko pro vypuštění vzduchu z těsnění
• Změňte polohu přepínače směru u bočních panelů
• Zasuňte teleskopické boční panely
SPECIFIKACE:
• Minimální rozměr prostupu: 780 mm
• Maximální rozměr prostupu: 1100 mm
• Maximální výška vodního sloupce: 600 mm
USKLADNĚNÍ:
• Místo pro uskladnění bariéry by mělo být bezpečné a
mimo dosah dětí
• Bariéra musí být ve svislé poloze, složená podle návodu
a těsnění musí být zcela vyfouknuté.
• Bariéra i její další doplňky musí být uskladněny v suchém
a dobře větraném místě. Neskladujte na přímém slunci.
Nevystavujte extrémním teplotám a zabraňte styku s
otevřeným ohněm.
ÚDRŽBA PO POUŽITÍ:
• Vždy bariéru složte podle návodu a ujistěte se, že
těsnění je zcela vyfouknuté.
• Zcela vysušte
• Zkontrolujte, zda nedošlo během používání k opotřebení
nebo poškození některých z dílů bariéry
• Na pohyblivé mechanismy použijte antikorozní ochranu v
podobě maziva;
MODEL: DME01

Kvůli politice trvalého zlepšování se může produkt lišit od
zobrazených snímků.
Navrženo a zkonstruováno společností All Weather
Industries, Irsko. Vyrobeno v Číně a Německu.
Označení CE v souladu
s nařízením 2006/42/ES
Směrnice pro strojní zařízení

PROSÍM
RECYKLUJTE
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• T
ato bariéra je navržena do prostupů s vhodným exteriérovým
ostěním. Viz Uživatelský návod - Sekce A: Specifikace vhodného
prostupu
• P
 ro montáž, demontáž, údržbu a uskladnění dodržujte
instrukce v uživatelském návodu. Návod je také ke stažení
www.dameasyfloodbarriers.com nebo www.jap-trade.cz
• H
 motnost bariéry je 19,7kg. Pro bezpečnou manipulaci s bariérou
by měli být vždy 2 lidé
• D
 oporučujeme si vyzkoušet nainstalovat bariéru hned po zakoupení;
ještě před potřebou ochrany před povodní
• P
ovodňová voda může být kontaminována, proto doporučujeme
manipulovat s bariérou v ochranných rukavicích a brýlích. Zároveň
bariéru od kontaminace pečlivě očistěte a vysušte
• O
 dstraňte veškeré nečistoty z ostění otvoru a opravte veškeré
praskliny nebo jiné poškození pro zajištění vodotěsnosti
• P
 ovodňová voda může proniknout do domu i z jiných přístupových
bodů - viz Uživatelský návod - Sekce I, kde naleznete další možné
ochranné prvky proti povodním. Pro další konzultace vyhledejte
vhodného odborníka.
• B
 ariéru skladujte podle pokynů. V původním obalu, mimo přímé
sluneční světlo a extrémní teploty
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BĚHEM POUŽÍVÁNÍ BARIÉRY
(Instalace, demontáž, údržba a uskladnění)

Správně
• P
 ečlivě dodržujte tyto pokyny, podívejte se na ukázková videa, která
jsou dostupná online na www.dameasyfloodbarriers.com
• P
 oužívejte rukavice, abyste zabránili poranění a kontaminaci
povodňovou vodou
• Z
 vedejte bariéru pouze za madla
• K
 dyž je bariéra nainstalována a je riziko zaplavení, pravidelně sledujte
tlak vzduchu v těsnění
• A
 by nedošlo k poškození nafukovacího těsnění, vždy umístěte bariéru
na rovný a hladký povrch
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Špatně

• P
 ro montáž, demontáž, údržbě ani čištění bariéry NEPOUŽÍVEJTE
žádné nářadí. Použitím nářadí by mohlo dojít k poškození těsnění
a ztrátě záruky
• Neinstalujte bariéru do zárubně dveří. Není možné zajistit vodotěsnost
mezi ostěním a zárubní.
• Nezvedejte bariéru za rukojeť pumpičky
• Těsnění nikdy nenafukujte, pokud není bariéra namontována
v prostupu
• Nevyfukujte těsnění nebo naskládejte boční panely pokud je bariéra
namontována v otvoru, který je zaplavený.
• Nepoužívejte na bariéru žádné čistící prostředky ani chemikálie
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Výrobce All Weather Industries.
All Weather Industries Ltd. si ponechává všechna práva duševního
vlastnictví k designu výrobku Dam Easy®, ochranné známce a všechna
marketingová a distribuční práva.

Výrobce All Weather Industries.
All Weather Industries Ltd. si ponechává všechna práva duševního vlastnictví k designu výrobku Dam Easy®, ochranné známce a všechna marketingová a distribuční práva.

Pro více informaci prosím navštivte webové stránky:

www.dameasyfloodbarriers.com
www.jap-trade.cz
JaP-Jacina trade
Nákladní 1486
295 01 Mnichovo Hradiště

Pokud máte technický dotaz, kontaktujte nás na čísle:

CZ: +420 326 773 454
Pondělí až Pátek: 7:00 – 15:00
Kontaktovat nás můžete i na emailu info@jap-trade.cz

