
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

 

 

Διαστάσεις  (Μ) x (Π) x (Υ)  σε cm: 

• EccoFence KIT   50: 201 x 20 x 50   cm 

• EccoFence KIT 100: 201 x 20 x 100 cm 

• EccoFence KIT 150: 201 x 20 x 150 cm 

• EccoFence KIT 200: 201 x 20 x 200 cm 

 

 

◼ Στο ύψος περιλαμβάνεται η βάση (πόδια), ύψους 9 cm.  

◼ Τροποποίηση του ύψους μπορεί να πραγματοποιηθεί με κόφτη και δίσκο λείανσης. 

◼ Επιπλέον τροποποίηση του ύψους μπορεί να πραγματοποιηθεί με την τοποθέτηση της βάσης 

βαθύτερα στο έδαφος. 

 

Το σύστημα EccoFence ΚΙΤ περιλαμβάνει: 
 
• 2 πόδια βάσης: Πλάτος βάσης ποδιού: 34 cm, ύψος ποδιού: 9,4 cm, απόσταση                                                               

μεταξύ των οπών για τα μπουλόνια αγκύρωσης: 29 cm, εν θερμώ γαλβανισμένα.                                          

Διαθέτουν από δύο σημεία με δυνατότητα ρύθμισης της πλάκας βάσης.                                                                        

 

• 1 πλάκα βάσης: Μήκος: 201 cm, πλάτος: 20 cm.                                                                                                                   

Το μήκος της βάσης είναι τέτοιο ώστε να καθορίζεται αυτόματα η απόσταση μεταξύ                                          

των δύο ποδιών και να εξασφαλίζεται ότι τα διαχωριστικά στοιχεία είναι τελείως                                    

ευθυγραμμισμένα. Είναι ενισχυμένη ώστε να επιτρέπει την τοποθέτηση του συστήματος                                                   

στην επιφάνεια του εδάφους χωρίς προβλήματα.  

 

• 2 συρμάτινα πλέγματα: Μάτι πλέγματος: 50 x 50 mm, διάμετρος σύρματος: 4 mm. 

  

 

 

• 2 πλαϊνές άκρες που περιλαμβάνουν και πλάκες ενίσχυσης:                                                                               

Έχουν οδοντωτές απολήξεις, μειώνουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο κάμψης του                                                   

διαχωριστικού στοιχείου και διαθέτουν οπές για αντιστάθμιση των διαφορών ύψους                                                                   

και για τη σύνδεση διαφορετικών διαχωριστικών στοιχείων μεταξύ τους. Τα,                                             

ψηλότερα από 1 m, διαχωριστικά στοιχεία απαιτούν πρόσθετο προφίλ ενίσχυσης.  

 

• 1 συρμάτινο πλέγμα κορυφής: Μήκος: 201 cm, πλάτος: 20 cm.                                                                      

Το πλέγμα είναι λυγισμένο στο πλάι, καθιστώντας εύκολη την εγκατάσταση.                                                    

Στερεώνεται με 6 δεματικά που περιλαμβάνονται. 

 

• Αποστάτες: (6 για KIT 50, 24 για KIT 100, 36 για KIT 150 και 48 για KIT 200).                                

Αποτρέπουν την παραμόρφωση και την κατάρρευση του πλέγματος κατά τη διαδικασία                                 

πλήρωσης, ενώ εξασφαλίζουν ότι το πλέγμα δεν θα κάμπτεται με την πάροδο του χρόνου. 

Περιλαμβάνονται, επίσης, 6 ξύλινα στοιχεία για την προστασία των αποστατών κατά την                        

πλήρωση. 

 

• 4 μπουλόνια αγκύρωσης M12: Διάμετρος: 12 mm, μήκος: 85 mm, φορτίο                                    

εφελκυσμού: 2.150 kg. Τα διαχωριστικά στοιχεία EccoFence Kit μπορούν να φέρουν                       

πολύ μεγάλο βάρος, αρκεί η πάκτωση να γίνεται σε σκυρόδεμα (τουλάχιστον 350 kg                                

τσιμέντου / m³) και όχι σε σταθεροποιημένη άμμο. 

 

 

 

 

 



 

• Περιλαμβάνονται όλες οι βίδες, τα παξιμάδια και τα πλαστικά καλύμματα.                                                            

Το μόνο που χρειάζεται είναι σκυρόδεμα και τα εξής εργαλεία:                                                          

διαμαντοτρύπανο Ø 12, κλειδί 13-9 mm, σφυρί και ίσως δίσκος λείανσης. 

 

Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας: 
 

• Συρμάτινο πλέγμα, το οποίο τοποθετείται αντί των πλαϊνών ακρών, στην περίπτωση                                                    

που είναι επιθυμητό το αδρανές υλικό να είναι ορατό και πλευρικά. Δεν χρειάζεται όταν                                    

τα διαχωριστικά στοιχεία ξεκινούν ή καταλήγουν σε κάποιο τοίχο, φράχτη ή άλλο όριο.  

 

 

 

• Εξάρτημα βάσης (πόδι) για το σχηματισμό γωνίας 90ο  ή άλλων μοιρών                                                             

μεταξύ δύο διαχωριστικών στοιχείων. 

  

 

 

• Ειδικά πόδια βάσης σχεδιασμένα για να επιτρέπουν την εγκατάσταση του                                            

συστήματος διαχωρισμού σε επιφάνειες με κλίση έως και 5%. 

 

 

 

• Φωτισμός LED: Ενεργειακά αποδοτικός φωτισμός που μπορεί να εγκατασταθεί                                               

στο κάτω μέρος της πλάκας βάσης του συστήματος διαχωρισμού.  

 

 

 
Αδρανές Υλικό: 
Προτείνεται αδρανές υλικό μεγέθους κόκκων 40 - 100 mm, ανάλογα και με τη μορφή τους. 

 

Όγκος αδρανούς υλικού για τον κάθε τύπο σε m³: 

• ECCOfence KIT   50: 0,17 m³ 

• ECCOfence KIT 100: 0,38 m³ 

 

 

 

 


