гр.Пловдив ул.Архимандрит Евлоги 5
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e-mail: ecotrikebg@gmail.com
www.ecotrikebg.com
Техническа спесификация за монтаж и ползване и контрол на
съоръжението.
Фирма: “Екотрайк-БГ” ЕООД
Комбинирана въртележка за деца с увреждания модел “D-2700
Обща характеристика:
модел

D-2700

възрастова група

3-18г.

Максимална височина на свободно падане

0.90м.

Максимална височина на свободно падане
от рампа и.к.

0.90м.

Максимален брой на потребителите

Две инвалидни колички и 8 деца

Размер на съоръжението

-диаметър 2700мм./максимална височина
900мм.

Минимална зона на безопасност

35 кв.м.

Видове игри

въртене

Допустими настилки за зоната на падане

Синтетична удоропоглъщаща настилка.

Стандарти на който отговаря изделието

БДС EN1176-1,БДС EN1176-6

Гаранционен срок

24 месеца

Обща маса на съоръжението

500кг.

БДС EN ISO 9001:2015

Сертификат №20014 C

Използвани материали
За производството на съоръжението са използвани стоманени тръби и планки с необходимите
профили,с технически експлотационни характеристики,които съответстват на неоходимите
натоварвания при експлоатация на съоръжението.
Конструкцията на съоръжението е проектирана,съгласно изискванията на EN1176-1 както по
отношение на постоянните и променливи натоварвания, съобразно броя на ползвателите върху
съответната площ или обем,така и по отношение на всички изисквания на този стандарт за
защита срещу падане защита срещу всички видове захващания. Бетонов фундамент за основата
на съоръжението.

Конструкцията се удостоверява с конструктивно становище и протоколи за направено
техническо изпитание във вътрешнофирмени условия.
Монтаж на съоръжението
Монтажа на съоръжението се извършва след правилно изпълнение на фундаментната плоча и
приемане от страна на производителя.
Монтажа се изпълнява на два етапа:
-етап 1
1.)Изливане на основата по посочения план.
2.) Монтаж на основата на въртележката,нивелиране,анкеритане.
3.) Поставане на горната част на съоръжението.
-етап 2
1.) ако е необходимо нивелиране на нивото и полагане на ударопоглъщащата настилка.

Инструкция за експлоатация и поддръжка на съоръжението
Въвеждането в експлоатация на монтираното съоръжение чрез замонолитване с бетонови фундаменти,да
се осъществява след окончателното втвърдяване на бетона(не по малко от 48 часа след измиването му)
Недопустимо е използването на съоръжението ,преди осигуряване на предвидената в проекта
съществуваща удоропоглъщаща настилка и минимална зона на падане и игра в тази техническа
спесификация.
За постигане на по дълъг експлотационен срок за ползване на съоръжението е необходимо да се извършва
периодична поддръжка на същото.
Недопустимо е извършването на ремонти или преустройване на съоръжението от неоторизирани за това
специалисти.
Подмяната на износващи компоненти се извършва с аналогични на първоначално монтирани от
производителя.
Съгласно БДС EN 1176 и Наредба №1 oт 12.01.2009г.-за условията и реда за устроиството и
безопасността на площадките за игра (бр.10/2009г.на държавен вестник) съоръжението подлежи
на постоянен,периодичен и годишен основен контрол.
Постоянният контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 7-10 дни за
установяване на видими опасности.
Периодичния контрол се извършва от стопанина на площадката за игра веднъж на 1-3 месеца в
зависимост от интензивността на посещение на площадката.
Периодичният контрол се извършва с оглед ,извършване на подробна проверка на
функционирането и стабилността на съоръжението за игра в резултат на тяхното износване.
Годишния контрол се извършва с оглед пълна и подробна проверка на общото ниво на безопасност
на площадката за игра спрямо изискванията на цитираната по горе наредба.
В случай на констатирани нередности е необходимо да се предприемат мерки за тяхното
отстранаване с цел безопасно ползване на съоръжението.
Гаранционна карта
Гаранционния срок на изделието е 24 месеца от датата на монтажа.
Гаранционния срок покрива следните дефекти:
-дефекти от некачествена изработка
-дефекти от вложени некачествени материали
-дефекти възникнали в следствие на некачествен монтаж

Гаранцията не се покрива в следните случай:
-Ако изделието е инсталирано по начин противоречащ на инструкциите на производителя(при
монтаж,който е извършен от клиента)
-Повреди и щети причинени от вандализъм
-Повреди от неправилна експлоатация несъобразена с препоръките на производителя посочени в
инструкцията за експлоатация.
-Ако купувачът не е извършил необходимите проверки и поддръжка на изделието съгласно препоръките на
производителя посочени в инструкцията за експлоатация.
-При нормално износване,което се получава при използване на изделието по предназначение като:
драскотини,вдлъбнатини,протриване,избледняване,козметични проблеми от повърхностна корозия и др.
-Скрити дефекти на монтажните работи при анкериране,възникнали в следствие на некачествено
изпълнена бетонова основа от страна на възложителя.
Гр.Пловдив
17.04/2020 г.

изготвил инж. Георги Пейков
подпис: …….……………………

