TECHNICKÁ SPECIFIKACE MOBILNÍHO SKLADU CHEMIKÁLIÍ
Obecná specifikace:

Mobilní sklad s plechovou podlahou pro beton, el. rozvodem, 2 ventilátory,
zateplený, 494 x 235 x 232 cm

Technický popis:

Sklad je krytý, uzavřený, plechový příruční sklad opatřený nepropustnou vanou. Rámová
konstrukce je opatřena čelními uzamykatelnými dvoudílnými dveřmi. Na dveřích a zadní
stěně jsou situovány kryté větrací otvory.
K usnadnění přemisťování prázdného skladu je opatřen oky k závěsné manipulaci. Sklad
je vybaven osvětlením v nevýbušném provedení (2 ks) a rozvaděčem se zásuvkou 230 V
na vnější straně pláště. Části skladu jsou el. pospojovány a sklad je vybaven zemnicím
šroubem. Plášť a strop skladu je isolován PUR panely 40 mm, cirkulaci vzduchu zajišťuji
přirozené větrací otvory a 2 ks ventilátorů s příkonem do 80W, výkon 850 m3/h. Patky
skladu jsou vyrobeny z ocelového jeklu, celkem 8 ks. Dveře se otevírají první levé.
Interiér lakovaný RAL7040. Exteriér lakovaný RAL8012.
V prostoru vany ekoskladu je ocelový nosný kříž z jeklů, do každého pole kříže bude
umístěn a přibodován svářením ocelový trapézový plech.
Složení:
ocelový plech profilovaný (aluzink. 0,65 mm, lakovaný), uzavřené ocelové
profily, vana (ocel tl.3mm pro vylití betonem). El. rozvaděč, kabely a el.
osvětlení. PUR panely 40 mm.
Parametry:
šířka
2350 mm
délka
4940 mm
výška
2320 mm
barva
hnědá, šedá
hmotnost
2030 kg
objem vany
nutno dovybavit, dno bude zalito betonem
el. rozvod
230 V
statická nosnost podlahy
1500 kg/m2
dynamické zatížení podlahy
220 kg / na 20 x 20 cm
celková nosnost skladu
6000 kg při zachování statické a dynamické nosnosti podlahy
Toxicita:
výrobek je netoxický
Chem. odolnost:
ropné látky a běžné chemikálie, které nenarušují ocel.
Záruka:
24 měsíců od data prodeje
Úprava podkladu:
Sklad musí být umístěn na 8 ks betonových patkách.
Záchytné vany a jímky: Součástí dodávky skladu jsou i záchytné vany a jímky.
1 ks záchytná plastová jímka s plastovým roštem pod 2 IBC kontejnery 1000 L
o rozměrech 2450mm x 1450mm
1 ks záchytná plastová podlaha s roštem pod kanystry a sudy
o rozměrech 1600mm x 800mm (objem 120 litrů)
2 ks plastová vanička s plastovým roštem pod kanystry
o rozměrech 805mm x 405mm (objem 30 litrů)
Dodávka skladu:
součástí dodávky skladu je i doprava skladu a umístění na předem připravené betonové
patky 8ks, schema základových patek je přílohou. Základové patky nejsou předmětem
plnění.
Adresa umístění skladu: Zemědělská 2528/20, Šumperk
Technická pomoc:

Milan Jurčíček tel. 731523552

