ТЕХНИЧКИ КАРАКТЕРИСТИКИ НА КОНТЕЈНЕРИТЕ
Контејнерските единици се користат како:
-

Санитарни единици кои се добавуваат како фиксни- завршени во фабрика и подготвени
за користење преку поврзување со локална водоводна и канализациона мрежа
Модуларни единици за домување и администрација- се добавуваат како готови
единици- завршно обработени во фабрика и подготвени за поврзување на локалната
електрична мрежа

ДИМЕНЗИИ 6058 X 2438 X 2591 mm/должина x широчина x височина/
ТОВАРИ
Носивост на кровот 1,5kN/m2
Носивост на подот 2,5kN/m2
Носивост на ѕидот 1,0kN/m2
КОНСТРУКЦИЈА
Носивиот скелет на контејнерот е заварена челична конструкција изработена од ладно валани
профили во соодветна димензија и антикорозивно заштитена. Квалитетот на челикот е St.37.2
според германски стандард DIN 17100.
ПОДОВИ
- Ладно валани, заварени челични профили со дебелина од 3 мм
- 4 ISO аголни елементи изработени од челик со дебелина од 6 мм
- 2 жлеба за прифаќање со вилушкари, со димензија на секој од нив 95 x 365 mm , а на
меѓусебно растојание од 900 мм
- Ситно ребреста галванизирана плоча на дното, со дебелина од 0,6 мм квалитет St 02Z
според ДИН 1762
- Изолација од тврдо- пресована минерална волна, со деб. од 100 мм, густина 120-150
kg/m и степен на огноотпорност A1
- Галванизирана плоча од долната страна со дебелина од 0,6 мм квалитет St 02Z според
ДИН 1762
- Последните три позиции ја сочинуваат подната плоча
- Парна брана од ПЕ фолија, со д= 0.2 мм
- Ладно валан галванизиран лим, д= 1 мм
- ПВЦ подна облога во санитарните контејнери е затегната странично, а потоа заварена
- Вредност за К 0,34W/m2K
- Електричната инсталација во санитарните контејнери е изолирана во согласност со
нормативите за водени јазли, а вклучува и вентилација
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КРОВ
- ладно валани, заварени челични профили со д= 3 мм
- 4 ISO аголни елементи направени од челик д= 6 мм
- галванизирана челична плоча, д= 0.6 мм квалитет St 02Z според DIN 1762
-

Изолација од тврдо- пресована минерална волна, со деб. од 100 мм, густина 30 kg/m,
класа E1-V20, ослободена од присуство на формалдехид

-

вредност за К 0,34W/m2K

ЅИДОВИ
- PU панели д= 50 мм
ЕЛЕКТРИЧНА ИНСТАЛАЦИЈА
- Видливо поставена во ѕидните панели, заедно со конектори, светлечки тела, разводна
табла со бушони и надворешна разводна кутија за поврзување со контејнерите.
Електричната инсталација е направена според IEC 364-1, 364-2...EU стандарди за
напонска мрежа од 220/380 V, 50 Hz.
СНАБДУВАЊЕ СО ВОДА И ПОВРЗУВАЊЕ НА КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА
- PP цевките се користат за системот за снабдување со ладна вода, подготвени за
поврзување со локалната водоводна мрежа
- снабдувањето со топла вода се врши со помош на електричен бојлер, со капацитет во
зависност од типот на санитарниот конејнер.
- системот за канализација се споведува со ПВЦ цевки, подготвени за поврзување со
локалната канализациона мрежа
- во зависност од типот на санитарната единица, се вградува следнава опрема:
керамички тоалети, кади, мијалници, туш кабини со паравани
МАНИПУЛАЦИЈА И ТРАНСПОРТ
- оперативно може да се изведе со вилушкар и кран
- транспортот може да се изврши со камион или железница
- прицврстувањето на контејнерите за време на трансспортот се спроведува со помош на
систем за заклучување
ИЗГРАДБА
Контејнерите се поставуваат на најмалку 6 бетонски блока/ под секој од аглите и два во
средината на подолгата страна на контејнерот/, бетонска плоча или ленти во дим. 400 х 400
мм.
БОЈАДИСУВАЊЕ НА КОНТЕЈНЕРОТ И АНТИКОРОЗИВНА ЗАШТИТА
- надворешна боја на контејнерот е RAL 9002 бела
- конструкцијата е пескарена до степен на чистота Sa 2,5, чиста и сува површина,
премачкана со прајмер направен од фенолалкидна смолна база
- надворешната боја е направена од акрилна- алкидна база
- вкупната дебелина на бојата е 100- 120 микрони
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