Časté dotazy
Co se stane když narazím do Column Sentry™?
Když narazíte do Column Sentry, ochranné kapsy nejprve zkusí odolat nátazu.
Jestliže kolize má dostatek energie, kapsy začnou kontrolovaně a omezeně
vyfukovat vzduch. Tím kontrolovaně pohltí energii nárazu. Toto uvolnění tlaku
působí jako polštář a výrobek tím chrání nejen sloup, ale i váš vysokozdvižný vozík
a řidiče.
Jak silně mohu do ochrany narazit?
Nemůžeme odhadnout co se může stát ve vašem závodě a nemůžeme toto
porovnat s podmínkami našeho testování. My jsme testovali Column Sentry™ při
rychlostech do 11 km/h naším 2,3 tunovým vozíkem bez jakéhokoliv poškození
vozíku i Column Sentry™. Výrobek může odolávat poškození ve vyšších
rychlostech, ale toto je limit našich testů.
Co se stane jestli ho prorazím?
Narazíte-li do Column Sentry vidlemi vašeho vozíku pravděpodobně prorazíte
nějakou jednotku, část výrobku. Samozřejmě, několik proražení by nemělo změnit
“polštářový” efekt výrobku, protože takové poškození je zpravidla malé. Pokud se
toto ovšem stává pravidelně a množství vzduchu unikajícího proraženými otvory je
velké, musíte výrobek vyměnit.
Co dělat když můj sloup je již poškozený?
Má-li sloup výrazné poškození, doporučujeme prohlídku statikem pro potvrzení jeho
nosnosti. Není-li zde riziko kolapsu Column Sentry může být namontován okolo
takového nosníku. Máme mnoho různých velikostí které mohou být použity kolem
ohnutých nebo poškozených sloupů. Konzultujte správnou velikost se zástupcem
Column Sentry pro váš region.
Mám naplnit Column Sentry něčím?
Ne. Ochrana Column Sentry je založena na unikátním tvaru a systému uvolňování
vzduchu který ochrání vaše sloupy před poškozením. Není potřeba plnit výrobek
čímkoli aby fungoval.
Chtěl jsem ochránit sloupy betonem. Proč je tohle lepší?
Na úvod: opravujete – li stávající budovu, nemusíte přemisťovat materially a stroje,
zastavit výrobu, nebo jakkoliv narušit procesy kvůli instalaci. Column Sentry je
nainstalován bez nástrojů asi za 30 sekund.
Dále: Beton ochrání vaše sloupy, ale poškodí vaše vysokozdvižné vozíky a může
způsobit zranění řidičů. Column Sentry díky polštářovému efektu ochrání vaše stroje
a zaměstnance.
Závěrem: Column Sentry nepotřebuje údržbu. Naproti tomu beton se odlupuje,
praská, musí se pak opravovat. Column Sentry se neodlupuje a nepraská, čistit jej
můžete látkou vodou a jemným detergentem.
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