Modulo beton kan erbjuda en komplett lösning för mottagning och lagring
av farligt avfall. Monteringstiden är bara 2-3 dagar, och det enda ni behöver
göra är att koppla på strömmen till anläggningen!
Det finns många typer av farligt avfall, och på grund
av avfallets giftighet är det viktigt att det behandlas
korrekt. Farligt avfall måste tas emot och hanteras
på rätt sätt vid den plats där avfallet blir behandlat
och lagrat. Modulen till farligt avfall är certifierad för
hantering av farligt avfall.

Modulerna går snabbt att installera. Modulerna kan
placeras på ett existerande jämnt underlag. Det
krävs inget extra fundament.
Modulerna levereras med yta i betong, men kan om
så önskas kläs med panel i trä eller annat material.

Flexibelt, modulärt och snabbt
Lösningen kan levereras i exakt den storlek och utformning som ni önskar. Flera moduler kan byggas
ihop så att det blir en sammanhängande lösning.

100% rostfri
återvinningscentral
•
•
•
•
•
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Brandsäkra moduler med branddörrar
Lång livslängd, minimalt underhåll
Flexibel, kan enkelt utvidgas
Mekanisk ventilation
Gnistfri Ex-armatur och spillsäker
uppsamling

Produktblad

Moduler för farligt avfall

-än bara en standardlösning!
Skulle det senare uppstå behov för utvidga anläggningen så kan detta enkelt göras genom att utöka med
extra moduler. Modulerna levereras med lyftbeslag,
vilket gör att modulerna på enkelt sätt kan flyttas vid
behov. Det är möjligt att sätta in dörrar och portar i
flera olika storlekar. De sammanbyggda modulerna
kan levereras med spillsäker uppsamling, brandsäkra
dörrar med automatisk stängning, Ex-klassad
belysning, tryckalarm samt ventilationskanaler och
ventilationsslangar.
Kar- och gallerdurk
Modulen levereras med spillsäker uppsamling med
överliggande gallerdurk. Uppsamlingen är 4-delad,
och levereras med individuella spillbackar som kan
tas bort och rengöras.

Dörrar
Konceptet levereras med en solid BD60 branddörr av
stål. Detta gäller både enkla och dubbla dörrar och
mindre dörrar till nödutgångar.
Ventilation och utluftning
I konceptet ingår en Ex-säker mekanisk ventilation
med luftväxling minst 1 gång per timme. Modulo
Beton beräknar de riktiga dimensionerna för en
mekanisk fläkt så att den uppfyller kraven för
luftväxling. Ventilationskanaler kopplas till den
mekaniska utsugningen och dras i taket.
Ventilationsslangar kan monteras på luftkanalerna
och kopplas samman med mindre avfallstunnor,
660L containrar, ventilationsskåp etc.

Ex-armatur:
Betongklass:
Brandklass:
Ventilation:
Storlek:
Fogning: 		
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Välj bland flera olika typer panel:

Zone 1, 21 og 2, 22
BCS B35 (XP P18-305)
BD-60 (EI 60)
HF-Centrifugeventilator
ATEX-zone 1
Varje modul är 12m2 (3 x 4 m)
SOUDAL Firesilicone B1 FR,
Brandhämmande 4 timer jf. DIN
4102 Part 2: Class B1

Gallerdurk:

Lastkapacitet på 1500 kg/m2
(>365 kg punktlast som
standard)

Höjd:

Flexibel, men typiskt 2,50-2,70 m
i invändig höjd
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Mycket mer…

