Betong laboratorium

Vi prosjekterer alle typer av isolerte laboratorium containere tilpasset den enkelte brukers
behov.
Bildene viser en alternativ løsning som benyttes av flere brukere i markedet. Modulene leveres
komplett med innredning montert og tilkoplet med lys og varme.











Modulen inndeles i to rom, laboratoriedel og testrom som skilles med dør.
Arbeidsbord med reoler med 4 hyller
Ventilasjon mekanisk med og uten styring tilpasses behovene for å sikre operatøren et
godt arbeidsmiljø.
Arbeidsbord 1500x750 med kraftig stålplate
Herde karr i rustfritt stål med termostatstyrt varme med timer 1 fas 230V
Rustfri vask med blandebatteri.
Varmtvannsbereder ca 30l
Kaldt og varmtvann monteres med og uten tilførselspumpe.
Matest trykkprøvepresse 2000kNmed touchskjerm, be om egen brosjyre
Utvendig elektrisk tilkopling 230V/32A eller 400V/16A med deksel som beskytter mot
regn og smuss. Innvendig montert fordelingstavle med styring og brytere.

Utvendig montert inntak for vann samt dren fra vask og avfall fra prøverom.
Våre utvendige personaldører er galvanisert og har lang levetid.
Containeren er isolert med 50 til 70 mm i vegger og 70 til 100 mm i tak.
Innvendig vegger og tak kles med hvite korrugerte paneler og vi kan legge inn forsterkninger
hvor tyngre detaljer skal monteres på veggene.
Enheten kan utstyres med AC/vamepumpe, varmevifte, avfukter og aluminiums dørkplate.

Vi kan også levere tilleggsutstyr som:
Stikkstang, luftporemåler, slumpkjegle, Stålformer for prøveterninger, vekt, herdetermometer,
vibrasjonsbord, arbeidsplate for SKB, etc
Vi kan også tilby spesialinnredede containere til:


Asfaltlaboratorium 20-40’

Vi dekker alle faglige disipliner som sveis, elektro, kulde, ventilasjon, rørarbeider osv.
Vi lagerfører og kan tilby de fleste typer av containere med og uten innredning.
Vi har 50års erfaring med innredning av containere til de fleste formål.
Vi direkte importerer ISO containere fra faste leverandører fra Kina og Europa med kundens
farger og logo til konkurransedyktige priser.
Ta kontakt med vårt kontor for tilbud og forslag til tekniske løsninger tilpasset deres ønsker og
behov. Vi treffes på telefon: 69 88 79 70 eller mobil: 900 23299, telefaks 69 88 79 79.
E-post: post@containertech.no eller www.containertech.no

