Moduler til farligt affald Komplet og hurtig installation. Modulo beton kan
tilbyde en komplet og hurtig løsning da løsningen har en monteringstid på
2-3 dage og hvor du bare skal sørge for at koble elektricitet til den komplette
løsning.
Der findes mange typer af farligt affald, og på grund
af affaldets giftighed, er det vigtigt at undgå forkert
behandling. Farligt affald skal derfor altid afleveres
på genbrugspladsen, hvor det omhyggeligt bliver anbragt i de rigtige beholdere til videre behandling.
Som udgangspunkt er alle modulerne til farligt affald
udformet som et standard Modulo beton modul. Den
store forskel er dog, at modulet til farligt affald leveres
med bund, hvilket betyder, at modulet er tæt og helt
brandsikkert.
Modulerne, konstrueret til opbevaring af farligt affald,
er certificerede til opbevaring af farligt affald, således
at farligt affald separeres og opbevares forsvarligt.

Fleksibelt, modulært og hurtigt
Modulerne bygges sammen til præcis den størrelse
og udformning man har brug for. De sammensatte
moduler giver en sammenhængende løsning.
Modulerne fra Modulo beton er hurtige at sætte op.
Det er ikke nødvendigt med et fundament, da modulerne opstilles på et eksisterende jævnt underlag.
Modulerne leveres med overflade i beton, men kan
beklædes efter ønske. F.eks. med træ, eternit eller
andre plader

100% RUSTFRI
MILJØSTATION
•
•
•
•
•

modulo.systems

Brandsikre moduler med branddøre
Lang levetid, minimal vedligeholdelse
Skalerbart
Mekanisk udsugning
Gnistfri belysning og spildsikre kar

Produktblad

Moduler til farligt affald

- end blot en standardløsning!
Skulle der senere bliver større behov, kan man nemt
udvide med ekstra moduler. Modulerne leveres med
løftebeslag, så modulerne nemt og enkelt kan flyttes
efter behov. Såfremt det ønskes er det muligt at isætte
døre i alle størrelser, porte mv. Endvidere kan de sammenbyggede moduler leveres med spildsikre kar,
brandsikre døre med automatisk lukning, eksplosionssikker belysning, trykalarmer samt med udluftningskanaler og ventilationsslanger.
Kar og elefantriste
Modulet leveres med spildsikre bakker og med overliggende elefantriste. Disse kan nemt kan tages ud
og rengøres. Bakkerne er 4-delt, og leveres med individuelle spildbakker, der kan tages ud og rengøres.

Døre
Konceptet leveres med en solid BD60 branddør udført i stål. Dette gælder både enkelt og dobbeltdøre
samt mindre døre til nødudgang.
Ventilation og udluftning
Konceptet indeholder eksplosionssikkert mekanisk
ventilationsanlæg, med luftudskiftning mindst 1 gang
pr. time. Modulo beton beregner de helt rigtige dimensioner for mekanisk plastblæser, således at løsningen
passer til størrelsen af den valgte modulløsning og
alle kravene til luftudskiftning.
Udluftningskanalerne bliver koblet til den mekaniske
udsugning og ført rundt i loftet. Ventilationsslanger
med indreguleringsspjæld kan monteres på udluftningskanalerne og sammenkobles med mindre affaldstønder, 660L containere og emfang etc.
EX belysning:
Betonklasse:
Brandklasse:
Udsugning:
Størrelse:
Fugning:
		
		
Elefantrist:
		
Højde:
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Vælg mellem flere former for beklædning:

Zone 1, 21 og 2, 22
BCS B35 (XP P18-305)
BD-60 (EI 60)
HF-Centrifugeventilator ATEX-zone 1
Hvert modul er på 12m2 (3 x 4 m)
SOUDAL Firesilicone B1 FR, brandhæmmende 4 timer jf. DIN 4102
Part 2: Class B1
Lastekapacitet på 1500 kg/m2 (>365
kg punktlast som standard)
Fleksibel, men typisk 2,50-2,70 m
i indvendig højde
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Meget mere...

