
ΣΥΣΤΗΜΑ SP (Μοναδικό στην αγορά)

Το σύστημα SP αποτελείται απο μια πρωτοποριακή 
γαλβανισμένη βάση των Ιστων φωτισμού που  εγκαθίστανται  
σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας στη βάση των Ιστών. Το 
σύστημα επιτρέπει τη μετατροπή των στοιχείων αυτών σε 
δομές παθητικής ασφάλειας.

Η πατενταρισμένη κατασκευή της βάσης επιτρέπει μια ελεγχόμενη μετατόπιση του ιστού, 
παράλληλη προς τη λεωφόρο, αποτρέποντας περεταίρω εμπλοκή οχημάτων στο ατύχημα από 
την αντίθετη κατεύθυνση του δρόμου. 

Χαρακτηριστικό της ειδικής βασης παθητικής ασφάλειας, είναι μια καινοτομία των ήλων
της βάσης που αποσυνδέονται  με την πρόσκρουση.

Εστίαση στην παθητική ασφάλεια
ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑ EN12767

Το σύστημα SP έχει στόχο την αποτροπή σοβαρού η θανατηφόρου τραυματισμού από 

την πρόσκρουση των αυτοκινήτων σε κολώνες φωτισμού.



SP Σύστημα βάσης

Η βάση SP μπορεί να εφαρμοστεί σε νέες εγκαταστάσεις, αλλά και σε εγκατεστημένους  
Ιστούς η πινακίδες σήμανσης, και η εγκατάσταση της είναι πολύ εύκολη. 
Το σύστημα τοποθετείται με τα παραδοσιακά μπουλόνια αγκύρωσης των Ιστών.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΙΣΤΟΥ SP ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ KATA EN12767

* Το πλεονέκτημα της βάσης SP είναι η χρήση συμβατικού μεταλλικού ιστού για την
εγκατάσταση με συμβατικά αγκύρια του εμπορίου.

* Μετά την πρόσκρουση ενός οχήματος στον ιστό, η βάση παθητικής ασφαλείας κόβεται και η
πτώση του ιστού είναι ελεγχόμενη έτσι ώστε να αποφεύγεται η εμπλοκή ενός άλλου οχήματος
που τρέχει κατά μήκος του δρόμου ή στην αντίθετη κατεύθυνση, αφού ο ιστός πάντοτε πέφτει
παράλληλα προς το δρόμο.

* Σε περίπτωση πρόσκρουσης , ο υποδοχέας της βάσης μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί
αντικαθιστώντας με νέο συμβατικό μεταλλικό ιστό.

* Ο σχεδιασμός και η κατασκευή της βάσης είναι μελετημένοι να αντέξουν το πέρασμα του
χρόνου χωρίς να επηρεάσουν τη λειτουργικότητά της.

* Άλλα συστήματα του εμπορίου βασίζονται στην αδυναμία του μετάλλου με αμφίβολη αντοχή
στο πέρασμα του χρόνου.



Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή του συστήματος SP είναι πολύ οικονομικά. 
Μετά από μια σύγκρουση το σύστημα διατηρεί τη λειτουργικότητά του και είναι  
επαναχρησιμοποιήσιμο. 

 Μείωση του κοινωνικού κόστους.

 Μείωση επιπτώσεων και επιβλαβών συνεπειών.

 Να χρησιμοποιείται σε παλιές και νέες εγκαταστάσεις.

 Εύκολη συναρμολόγηση.

 Επαναχρησιμοποιείται μετά από κρούση.

 Βιώσιμο.

 Οικονομική τιμή.

 Δεν απαιτείται συντήρηση.

 Δεν χρειάζονται προστατευτικές μπάρες.

 Ευελιξία



Δοκιμή σύγκρουσης που έγινε σε πραγματκές συνθήκες 
με διάφορες ταχύτητες






