MEA®RIN
Išskirtinė klasė
Medžiagos lengvumas
Ekonomiškumas
Atsparumas apkrovai

> MEA®RIN Plus
> MEA®RIN Expert
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MEA®RIN Išskirtinė klasė
Faktai

Lengvumas I Didelis efektyvumas I
Mažiausios išlaidos

Svoris kg*

> Leidžia sumontuoti latakus be sunkiosios technikos
pagalbos ir naudojant pastebimai mažiau darbo jėgos
nei
montuojant
pakankamai
sunkius
polimerbetoninius ar betoninius latakus. Atsižvelgiant
į atskirą montavimo tipą, galima sutaupyti 15–42 %
darbo išlaidų ar laiko.

Betoninis latakas
Vidinis plotis – 150 mm
Polimerbetonio latakas
Vidinis plotis – 150 mm
„MEARIN Plus 150“
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> Nepaisant mažo MEARIN latakų svorio, palyginus
su daugeliu PP, PE ir GRP latakų, MEARIN latakų
galima apkrovos klasė, iki E600.
> Modernus STARFIX sparčiojo fiksavimo elementas
užtikrina greitą ir lengvą grotelių surinkimą bei
išmontavimą ir paprastą lietaus latakų valymą.
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> Sumažina transportavimo išlaidas ir saugo aplinką.
Transportuojant panašius polimerinio betono latakus
100 kilometrų, vidutiniškai sunaudojama 5 – 6 kartus
daugiau degalų. Betoniniams latakams reikia
apytiksliai 18 – 20 kartų daugiau degalų nei ypač
lengviems MEARIN tipo latakams.
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Degalų sąnaudos litrais
100 km latakui, kurio
vidinis plotis – 150 mm*
Betoninis latakas
Vidinis plotis – 150 mm

> Didžiulė įvairovė naudojant iki E600
apkrovos klasės
> Didžiulis latako korpuso ir paviršiaus tvirtumas
bei atsparumas dilimui ir lūžiams
> Puikus sistemos tvirtinimas betoniniame pamate
ir didesnis stabilumas

Polimerbetoninis latakas
Vidinis plotis – 150 mm

> Ilga naudojimo trukmė ir minimali priežiūra

„MEARIN Plus 150“
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*Pateiktos vidutinės vertės
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MEA®GFK Aukščiausios kokybės medžiaga

Visos MEARIN lietaus latakų sistemos gaminamos iš modernios MEA GRP
medžiagos. GRP tai stiklo pluoštu sutvirtintas plastikas, kuris yra naudojamas
daugybėje sričių, kuriose keliami aukšti reikalavimai, pavyzdžiui, orlaivių, automobilių
pramonėje, lenktynėse.
Tačiau ne visos GRP medžiagos yra vienodos. Mes pasikliaujame lieto lakšto
junginio (angl. „Sheet Molding Compound“, SMC) – poliesterio dervos, mineralinių
užpildų, priedų ir stiklo pluošto kompozitinės medžiagos, technologija. SMC pasižymi
didžiausiu tvirtumu ir matmenų stabilumu. Itin aukštas stabilumo lygis užtikrinamas
net esant dideliems temperatūros svyravimams, taip pat užtikrinamas labai mažas
šiluminis plėtimasis.
Intensyvūs tyrimai ir maksimalios
kokybės standartai garantuoja MEA
GRP gaminių kokybiškumą.

Priešingai nei termoplastikai, sukietėjusi SMC medžiaga nesideformuoja, lieka stabili
ir patvari. Mūsų didžiulė patirtis ir žinios dirbant su šia medžiaga garantuoja lengvus
ir patvarius gaminius, kurie sukuria papildomą vertę.

Medžiaga iš pirmo žvilgsnio
> Puikus atsparumas
cheminėms medžiagoms,
alyvoms ir kitoms stipraus
poveikio medžiagoms
> Didžiulis stabilumas
veikiant oro sąlygoms
> Minimalus svoris
> Mažos transportavimo išlaidos
> Tausoja išteklius ir
nekenkia aplinkai

Pluoštų ilgaamžiškumas leidžia
MEA GRP užtikrinti itin didelį
tvirtumą ir atsparumą, taip pat
latako korpuso lankstumą
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MEA®RIN Plus

Latakų sistemos su
stiklo pluošto kraštu
> Latako korpusas ir kraštas yra pagamintas iš UP-GF (nesotintas
poliesteris – stiklo pluoštas – sutvirtintas)
> Galimi nominalūs pločiai – 100, 150, 200 ir 300
> Plieno, kalaus ketaus ir plastiko grotelių pasirinkimas
> Naudojimo sritys: viešosios vietos, stovėjimo aikštelės, aikštelės ir
vietos kur reikia sukurti kraštovaizdžio dizainą
> Nuolydis galimas esant visiems nominaliems pločiams, naudojant
prijungiamą kraštą
> Apkrovos klasė iki D400

MEA®RIN Plus

„MEA®RIN Plus 300“
„MEA ®RIN Plus 200“
„MEA ®RIN Plus 150“
„MEA ®RIN Plus 100“
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MEA®RIN Expert

Latakų sistemos su briauna,
pagaminta iš cinkuoto plieno
> UP-GF (nesotintas poliesteris, sustiprintas stiklo pluoštu) kanalo
korpusas su tvirtai integruota krašto apsauga, pagaminta iš cinkuoto
plieno, didelėms apkrovoms
> Galimi nominalūs pločiai – 100, 150, 200 ir 300
> Plieno, kalaus ketaus ir plastiko grotelių pasirinkimas
> Naudojimo sritys: laisvalaikio parkai, pramoninės sritys, dirbtuvės,
keliai ir eismo vietos
> Apkrovos klasė iki E600

MEA®RIN Expert

„MEA®RIN Expert 300“
„MEA ®RIN Expert 200“
„MEA ®RIN Expert 150“
„MEA ®RIN Expert 100“
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MEA®RIN sistemos apžvalga

> Latako korpusas iš UP-GF, pasižymintis
nepriekaištinga kokybe , garantuoja didelį
atsparumą apkrovai. Yra stabilus matmenų
atžvilgiu, atsparus karščiui, dilimui bei
cheminėms medžiagoms.

> Moderni forma ir puikus latakų
korpusų stabilumas užtikrina platų
sprendimų pasirinkimą apkrovos
klasei iki E600.
> Optimizuota latakų forma
užtikrina geresnį lietaus vandens
nutekėjimo greitį esant mažam
vandens lygiui ir užtikrina gerą
savaiminį valymą.

> Plačios ir tvirtos pastatymo briaunos
garantuoja ilgalaikį sutvirtinimą betoniniame
lovelyje.
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> Moderni STARFIX grotelių tvirtinimo sistema
užtikrina greitesnį sumontavimą ir priežiūrą. 4 taškų
fiksatorius neleidžia grotelėms atsilaisvinti arba barškėti
ir apsaugo nuo išilginio pasislinkimo. Grotelėms surinkti
ir išmontuoti nereikia jokių varžtų ar specialių įrankių –
tai padaroma staigiu riešo judesiu.

> MEA®RIN: sertifikuota atitiktis EN 1433 ir CE

> Standartizuota ir gera: pirmoji lietaus nuvedimo
sistema pagaminta iš stiklo pluoštu armuoto
plastiko.

> „MEA®RIN Plus“: visas latako korpusas
pagamintas iš specialios UP-GF medžiagos, skirtos
lietaus nuvedimo sistemoms iki D400 apkrovos
klasės.
> Nuolydžio formavimas briaunose:
paprasta latakų su ir be nuolydžio
formavimo sistema.

> Praktiška ir lengvai naudojama sujungimo
sistema užtikrina tikslius ir įvairius
montavimo variantus.

Apkrovos klasės:
A15

• Pėstieji
• Dviratininkai
• Žaliosios zonos

B125

• Lengvieji
automobiliai
• Mažieji krovinių
automobiliai

C 250

• Sunkvežimiai
• Asfaltuoti
kelkraščiai
• Bordiūrai

D400

E600

• Sunkusis
transportas
• Pakelės

• Pramonės
transportas
• Krovos aikštelės
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MEA®RIN Plus

prijungiamos briaunos
Užspaudžiama
briauna

Su „MEARIN Plus“ prijungiamomis
briaunomis galima formuoti 0,5 %
nuolydžio latakų liniją. Linijas su
nuolydžiu galima prijungti prie
linijų be nuolydžio
Kraštai yra paprasčiausiai
užspaudžiami ant latakų
nenaudojant jokių varžtų, gręžimo
arba fiksavimo priemonių. Gauta
sistema gali atlaikyti dideles
apkrovas ir užtikrina didžiausią
lankstumą.

„MEA®RIN Plus“ nuolydžio
briaunų apžvalga:
> Paprastas montavimas
> Lengvi kraštai –
nuo 0,9 iki 1,4 kg kraštui

Spustelėkite.
Užfiksuota !

> didesnis lietaus nutekėjimo
pajėgumas
> Latakų korpusų, įskaitant
kraštus, aukštis – nuo 195
mm iki 240 mm
> 0,5 % nuolydis 1 metro
latake
> Galima naudoti „MEARIN
Plus“ sistemoms 100 / 150 /
200 ir 300
> Kiekvieną briauną galima
naudoti dešiniajai ir kairiajai
latako pusei
Be nuolydžio

0,5 %
pagrindo
nuolydis
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STARFIX

Moderni grotelių sistema
be varžtų

Spauskite!

> Modernus 4 taškų fiksavimas latako
korpuso viduje, kad būtų užtikrintas
tvirtas ir saugus įstatymas ir būtų
išvengta grotelių laisvėjimo bei
barškėjimo
> Apsauga nuo išilginio grotelių
pasislinkimo

Spragtelėkite!

> Ilga naudojimo trukmė, nes nėra jokių
judančių arba nusidėvinčių dalių
> Jokio išleidimo angos skerspjūvio
sumažėjimo, nes visas latako
skerspjūvis lieka neužblokuotas
> Paprastas ir greitas grotelių įstatymas
ir išėmimas viena ranka, nenaudojant
jokių specialių įrankių.
> Ypač puikios ir tylios dėl triukšmą
mažinančio padengimo, todėl puikiai
tinka mažo eismo arba nuo triukšmo
apsaugotoms zonoms.

Štai ir viskas!

Patentuota STARFIX sistema yra moderni sistema grotelėms fiksuoti. Dar
niekuomet nebuvo taip greita ir lengva: nenaudojant varžtų arba specialių įrankių,
visų tipų groteles galima lengvai pritvirtinti arba atlaisvinti greitu riešo judesiu:
Spauskite! Spragtelėkite! Štai ir viskas!
Tvirtas 4 taškų tvirtinimo mechanizmas patikimai saugo groteles nuo atlaisvėjimo
arba barškėjimo ir užtikrina tvirtą apsaugą nuo išilginio pasislinkimo.
Be to, latako skerspjūvis yra visiškai laisvas, kad vandens nutekėjimo
pajėgumas nesumažėtų. Net ir STARFIX fiksavimo mechanizmas yra
plonas: fiksavimo mechanizmas pasibaigia ties latako kraštu naudojant
visų tipų groteles, tai suteikia patrauklų vandens išleidimo sprendimą,
kurio nereikia slėpti.
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MEA®RIN

Grotelės
MEA siūlo platų grotelių pasirinkimą MEARIN sistemai, kuri yra
ne tik funkcionali, tačiau taip pat nustato gaminių konstrukcijos
standartus.
MEA taip pat reiškia kokybę, modernumą ir kūrybingumą – nuo
efektyvių tinklelio tipo grotelių iki klasikinių grotelių su angomis ar
elegantiškos konstrukcijos grotelių.

Cinkuoto plieno grotelės su angomis

> Cinkuoto plieno arba plastiko grotelės su angomis:
Elegantiška juostinio tipo angų konstrukcija yra tinklelio tipo grotelių
alternatyva. Ypač stabilu ir patvaru.
Apkrovos klasėms nuo A15 iki C250
PVC grotelės su angomis

> Kalaus ketaus grotelės su angomis:
Ypač tinka didelėms apkrovos ir intensyvaus eismo sritims.
Apkrovos klasėms nuo C250 iki E600.
> Tinklelio tipo grotelės:
Klasikinės cinkuoto plieno grotelės. Apkrovos klasėms nuo
A15 iki C400.

Kalaus ketaus grotelės su angomis

Cinkuoto plieno tinklelio tipo grotelės

> Grotelės iš nerūdijančiojo plieno ir cinkuoto plieno:
Penkios skirtingos konstrukcijos, kurių pločiai siekia 100 mm.
Apkrovos klasė – A15.

KONSTRUKCINĖS GROTELĖS:

„SPOT“ (Taškai)

„RAYS“ (Spinduliai)

„RALLYE“ (Pasviri brūkšneliai)

„LOZENGE“ (Rombai)

„FISH“ (Žuvis)
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MEA®RIN

Tvarūs sprendimai
žemės ūkio sritims
Drenuojant žemės ūkio sritis, ruošiant silosą arba kompostuojant ypač
dažnai susiduriama su problemomis, susijusiomis su nuopjovomis,
šiaudais arba kitomis medžiagomis, kurios kaupiasi kanalo korpuse ir
stipriai sumažina vandens pralaidumą. MEA siūlo efektyvų, pigų ir lengvą
priežiūros sprendimą.
Prieš montuojant groteles, į „MEARIN Plus“ kanalų sistemas galima
sumontuoti PE-HD vamzdžius, kurių perforuotos angos plotis yra 1,2 mm.
Perdavus latakus eksploatuoti, mažos dalelės kaupiasi ant vamzdžio, o
vandens srautas vis tiek garantuojamas. Atliekant įprastą priežiūrą,
sistemą galima išvalyti išėmus groteles paprasčiausiu atsuktuvu.
Naudojant „MEARIN Plus“ kanalus su STARFIX tipo grotelėmis be
cinkuotų dalių ir montavimo elementų, sistema yra visiškai atspari silose
susidariusiems skysčiams ir rūgštims.

Apžvalga
> Tinka gamtinių dujų ir

kompostavimo gamykloms,
siloso ir kitoms ūkio sritims
> MEA pardavimų ir

kvalifikuoto naudojimo
inžinieriai suteikia specialų
projekto palaikymą
> Jokių cinkuotų dalių latakų

korpuse.
> Greitas sistemos valymas
> Ilgalaikis garantuotas

lietaus nuvedimas

Žemės ūkio srityse į tinklelio tipo grotelių
angas gali įstrigti mažų dalelių, pavyzdžiui,
šiaudų, siloso ir pan.

Kanalas užteršiamas šiomis dalelėmis, o tai
pakenkia vandens nuvedimo pajėgumui.

„MEARIN 100 Plus“ kanalas su HD-PE
vamzdžiu neleidžia šioms dalelėms patekti į
vamzdžio vidų ir užtikrinamas vandens
nuvedimas.

Lengvas grotelių išėmimas
1 veiksmas: atsuktuvo įstatymas į grotelių jungtį
2 veiksmas: grotelių pakėlimas
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MEA®RIN

Išskirtinė klasė
Minimalus svoris
> greitesnis sumontavimas
> ekonomiškas pristatymas
Praktiškai sujungiama sistema
> tikslus surinkimas
Moderni sistema
> platus priedų pasirinkimas lengvesniam
sumontavimui
Puikus stabilumas
> apkrovos klasė iki E600
Optimalus skerspjūvis
> didžiausias vandens
nutekėjimo pajėgumas
Moderni medžiaga
> atsparumas aukštai
temperatūrai ir
cheminėms medžiagoms,
pavyzdžiui, alyvai,
degalams, karštam
asfaltui, nuotekoms ir
rūgštims
Kompetentinga
palaikymo komanda
> individualūs sprendimai
neatsiliekant nuo rinkos

Užklausoms Lietuvoje:
UAB „Intelektualios sistemos“
Lukiškių g. 3-311, Vilnius
(Lietuva)

Telefonas: +370 5 260 4949 55
Mob: + 370 659 99960
El. paštas:
info@intelektualios.lt
martynas@intelektualios.lt
www.intelektualiossistemos.lt

