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Çuqun maneə dirəyi (DUBA) hüdudlayıcı.

1. Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri:
Çuqun maneə dirəyi (DUBA): Piyada səkilərinin, velosiped səkilərinin, qapalı dayanacaqların nəqliyyat yollarından ayrılması və 
uyğunsuz dayanmanın qarşısının alınması üçün DUBA-lardan istifadə edilir. Başqa adla DUBA-lara hüdüdlayıcı və ani qəzalardan 
qoruyucu kimidə baxmaq olar. Ani qəzalar zamanı nəqliyyat vasitələrinin DUBA-larla toqquşaraq dayanması nəticəsində ətrafdakı 
canlılara və ətraf mühitə dəyəcək maddi və mənəvi zərərlərin qarşısının alınmasını mümkün edir.

2. Quruluşu və iş prinsipləri:
Çuqun maneə dirəyi: Tək bir hissədən ibarət olub materialı En 1561 standartına uyğun olaraq EN GJL 250 materialından istehsal
edilmişdir. 4 ədəd bolt vasitəsi ilə yerə ankerlənərək hüdudlayıcı funksiyasını yerinə yetirir.



 

  

 

 

3. Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər:
3.1 Xarici görünüş və bağlantıların ölçüsü
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№ DETAL MATERİAL ƏDƏD

1 Alt Gövdə
üst Gövdə
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0.6025 (EN-GJL-250)
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8. Saxlama məlumatı:
Çuqun maneə dirəyi: Anbar şəraitində saxlanılmalıdır.

9. Daşıma:
Çuqun maneə dirəyi: İstənilən növə daşıma hüququ olan nəqliyyat vasitələri ilə daşınmaya uyğundur. Paketlənmədən daşınması
qadağandır.

10. Zəmanət:
Avadanlıq sertifikatlıdır. AZERTEXNOLAYN MMC istehlakçılara nəqliyyat, saxlama, quraşdırma və istismar qaydalarına
riayət olunmaqla, istismara verildiyi gündən 1 il müddətinə zəmanət verir (iqlim şəraiti, quraşdırma və istifadəçi nöqsanları istisna
olunmaqla). Çuqun maneə dirəyinin ümumi xidmət müddəti, hərəkətli hissələr istisna olmaqla 10 ildir.
Quraşdırılma qaydalarının pozulması halında, çuqun maneə dirəyinin keyfiyyətinə dair iddialar qəbul edilmir.

4. Konstruksiyanın təsviri:
Çuqun maneə dirəyi: Materialı En 1561 standartına uyğun olaraq GG 25 materialından istehsal edilmişdir. Boyası isə mat Bitium boya
örtüyüdür ki, buda məhsulu erroziya və karroziyadan qoruyur.

5. Təhlükəsizlik təlimatı:
Çuqun maneə dirəyi: Qırılmış və ya zədələnmiş DUBA-lar dərhal yeniləri ilə əvəzlənməlidir. Əks təqdirdə zədəli və ya yararsız vəziyyətdə
istifadə edilən DUBA məhsulu 1. Bənddə qeyd edilmiş funksiyalarını itirmiş olar ki, buda ətraf mühit üçün təhlükəlidir.

7. Quraşdırma qaydası:
Çuqun maneə dirəyinin alt gövdəsini betona yerləşdirdikdən sonra bolt deşiklərindən boltu keçirdərək üst gövdəni alt gövdəyə
bərkitmək lazımdır.

6. Təmir tələbləri:
Çuqun maneə dirəyi: Təmirə ehtiyyacı olan gövdələr təmir (qaynaq və.s) edilmədən 5. Bənddə qeyd edilmiş təhlükəsizlik şərtlərinin
qarşılanmasına görə yenisi ilə əvəzlənməlidir.
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