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Ανακλαστήρες με
φωτοβολταϊκο πάνελ
Συστήματα Αναχαίτισης
Οχημάτων
Προστατευτικά Γωνιών

Τοποθέτηση Πινακίδων
Σήμανσης

Η οδική σήμανση καθιερώθηκε από την αρχαία ακόμη εποχή για να
πληροφορεί κυρίως τους ταξιδιώτες των διαφόρων μέσων την σωστή
κατεύθυνση, τις αποστάσεις και τα τοπονύμια των διαφόρων
προορισμών.
Με την εμφάνιση των πρώτων αυτοκινήτων και των πρώτων
θανατηφόρων ατυχήματα στα τέλη του 19ου αιώνα έγινε αμέσως
αντιληπτή η ανάγκη επιβολής ρυθμιστικών κανόνων της κυκλοφορίας
καθώς και εγκατάστασης προειδοποιητικών και απαγορευτικών
πινακίδων για την προστασία πεζών και οδηγών.

Τεύχος Πεντηκοστό Πρώτο
Απρίλιος - Ιούνιος 2019

Από τότε μέχρι σήμερα τα υλικά οδικής σήμανσης εξελίσσονται και
βελτιώνονται συνεχώς σύμφωνα με την τεχνολογική εξέλιξη των
αυτοκινήτων και την συνεχή αναβάθμιση της Οδοποιϊας.
Συνέπεια της εξαιρετικά ταχείας αυτής εξέλιξης του αριθμού των
αυτοκινήτων και της κυκλοφορίας ήταν να εμφανισθεί επίσης ένας
μεγάλος αριθμός αδόκιμων υλικών σήμανσης που απέφερε σύγχυση
αλλά και ατυχήματα από την ίδια χρήση τους.
Ακόμη και σήμερα παρατηρούμε τοποθετημένες πληροφοριακές
πινακίδες με αιχμηρές γωνίες, βάσεις εργοταξιακών πινακίδων
από σκυρόδεμα, απολήξεις μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας χωρίς
πάκτωση επί του εδάφους και πολλές πλημμελείς τοποθετήσεις που
αποτελούν διαρκείς κινδύνους για οδηγούς και πεζούς.
Πολλές είναι οι περιπτώσεις θανατηφόρων ατυχημάτων που έχου
συμβεί από προσκρούσεις αυτοκινήτων σε ελεύθερες απολήξεις
μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας ή σε βάσεις εργοταξιακών
πινακίδων από σκυρόδεμα.
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Έτσι η Ευρωπαϊκή Ένωση δια των οργάνων της European Road
Safety Observatory (E.R.S.O.)
και European Road Federation
(E.R.F) συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες επιτροπές των χωρών
μελών της, εκδίδει οδηγίες και θεσπίζει νόμους για την ποιότητα
των υλικών σήμανσης με συγκεκριμένες προδιαγραφές και με στόχο
την μείωση των οδικών ατυχημάτων.
Ειδικότερα για τα υλικά σήμανσης η Ευρωπαϊκή Ένωση εκδίδει
τα Ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ τα οποία και η χώρα μας έχει αποδεχθεί
και θεσπίσει ώστε να εφαρμόζονται υποχρεωτικά σε όλες τις
προμήθειες
και γενικότερα σε κάθε χρήση υλικών σήμανσης.
Τα πρότυπα αυτά είναι μεταφρασμένα και στην Ελληνική γλώσσα και
διατίθενται από τον Ε.Λ.Ο.Τ.
Γίνεται λοιπόν σαφές ότι ιδιώτες μελετητές ή μελετητές του Δημοσίου
και Δήμων πρέπει υποχρεωτικά στην σύνταξη άρθρων μελετών που
αφορούν υλικά σήμανσης να αναφέρουν την υποχρεωτική χρήση
αυτών σύμφωνα με τα εγκεκριμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα ΕΝ.
Πρέπει να επισημανθεί επίσης εδώ, ότι η σύνταξη μελετών οδικής
σήμανσης που περιγράφει υλικά εκτός εγκεκριμένων προδιαγραφών
ενέχει σοβαρές επιπτώσεις για τους συντάξαντες, διότι δεν είναι
λίγες οι περιπτώσεις που μετά από ατυχήματα ασφαλιστικές
εταιρείες αλλά και ιδιώτες προσφεύγουν δικαστικά και απαιτούν
ποινικές ευθύνες και αποζημιώσεις λόγω ακριβώς της μη χρήσης
υλικών σήμανσης εντός εγκεκριμένων προδιαγραφών.

Περίπτωση κλεισίματος δεξιάς
λωρίδας σε εργοτάξια
μικρής διάρκειας

Συστήματα αναχαίτισης οχημάτων

Ο εκδότης
Κανόνες τοποθέτησης των
πινακιδών σήμανσης

Προστατευτικά γωνιών

Ανακλαστήρες
με φωτοβολταϊκά πάνελ
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Οι ανακλαστήρες με φωτοβολταϊκό πάνελ είναι ένα
νέο καινοτόμο προϊόν της εταιρείας μας, με πολλαπλές
εφαρμογές.
Εφαρμόζεται κυρίως σε επικίνδυνες περιοχές επί
του οδοστρώματος όπως σε περιπτώσεις όπου , λόγω
γεφυρών, οχετών ή άλλων εμποδίων το πλάτος του
μειώνεται και ο δρόμος γίνεται εξαιρετικά επικίνδυνος
αλλά και σε οδούς που κρίνεται σκόπιμα η αύξηση της
προσοχής των οδηγών για διάφορους λόγους καθώς
επίσης και σε ορισμένες περιπτώσεις διαβάσεων
πεζών. Είναι εξαιρετικά ορατοί την ημέρα λόγω των
πολυπρισματικών ανακλαστικών στοιχείων διαφόρων
χρωμάτων στις δύο όψεις τους ενώ κατά την διάρκεια
της νύχτας ενεργοποιούνται αυτόματα τα έξι led (τρία
σε κάθε πλευρά) τα οποία εκπέμπουν περιοδικές
εκλάμψεις ορατές από απόσταση ακόμη και επτακοσίων
μέτρων. Οι ανακλαστήρες με φωτοβολταϊκό πάνελ
μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε εξωτερικούς
χώρους κτιρίων, σε ξενοδοχεία , εμπορικές επιχειρήσεις
οριοθετώντας χώρους αλλά και προσδίδοντας
Ιδιαίτερο κύρος σ’αυτές.
Η τοποθέτηση αντανακλαστικών στοιχείων εναλλάξ
διαφόρων χρωμάτων και συνδυασμών προκαλεί και
εντυπωσιάζει την προσοχή των διερχομένων.
Η τοποθέτησή τους γίνεται εύκολα, λόγω της ειδικά
διαμορφωμένης βάσης τους με κόλλα δύο συστατικών.
Είναι ιδιαίτερα ανθεκτικοί, κατασκευασμένοι από
κράμα αλουμινίου και πολυκαρβονικό υλικό υψηλής
αντοχής.

Ευμενή σχόλια δεχθήκαμε από αναγνώστες μας για το κύριο άρθρο του προηγούμενου
μας τεύχους αρ.50, που αναφέρεται σε νέες και πρωτοποριακές τεχνολογίες της οδικής
σήμανσης και Οδοποιϊας.
Άλλα σημαντικά άρθρα μας που περιέχονται στο προηγούμενο τεύχος μας αναφέρονται
στην εξέλιξη των ηλεκτρονικών πινακίδων στις διαγραμμίσεις, στη εργοταξιακή
σήμανση.
Τέλος νέα υλικά εξοπλισμού σήμανσης προτείνονται για την χρήση τους από εργοληπτικές
και εμπορικές επιχειρήσεις.
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