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Magazyn substancji niebezpiecznych Topserw, (zmont.) 

WSC 2  poz iomy ,  12*1000  l  KTC/ IBC,  dwus t ronny , 

izolowany, 2*drzwi dwuskrzydłowe

124.321.235Kod produktu:

Magazyn izolowany, przeznaczony do składowania czynników niebezpiecznych wszystkich klas zagrożenia wrażliwych na 

temperaturę i wilgoć, przechowywanych w pojemnikach KTC/IBC.

 

CECHY:

Wykonany z ocynkowanych blach trapezowych, umożliwia dostęp do wnętrza z dwóch stron

Ściany zewnętrzne zapobiegające roszeniu i kompensujące wahania temperatur

Wszystkie ściany boczne, dach, drzwi i płyta podpodłogowa całkowicie izolowane termicznie, izolacją z wełny mineralnej - 

niepalnej - A2 według normy DIN 4102-1, o grubość izolacji co najmniej 60 mm

Zabezpieczony przed nieuprawnionym dostępem zamkiem bębenkowym

Posiada 2 wanny wychwytowe ze zdejmowanymi kratownicami, wykonane z 5 mm blachy stalowej, spawanymi w klasie 

szczelności WZ2.2, kontrolowanej zgodnie z normą EN ISO571-1

Całość konstrukcji pokryta wysokiej klasy zabezpieczeniem antykorozyjnym, powłoką wodochronną zgodnie z EN 

ISO12944-C3

Dzięki odpowiednim opcjom wyposażenia dodatkowego można magazyn dostosować do własnych potrzeb oraz 

magazynować pojemniki o różnej wielkości i kształtach

Magazyn dostarczany w postaci zmontowanej, gotowej do natychmiastowego użycia z uchwytami dźwigowymi, 

umożliwiającymi jego przenoszenie (tylko pusty magazyn), montaż odbywa się na płaskim podłożu o odpowiedniej 

wytrzymałości

Obciążenie śniegiem zgodne z EN1991-1-3/NA2 sk=1,56 kN/m2, obciążenie wiatrem zgodne z EN1991-1-4/NA1 

qP=0,585 kN/m2

Wymiary wewnętrzne S*G*W 3380*1300*1500 mm

Opcje dodatkowe: oświetlenie, wentylacja, klimatyzacja, zestawy regałowe, rampa, stojaki, rodzaj drzwi, lakierowanie na 

kolor z palety RAL

 
*Wymiary w parametrach technicznych S*G*W określają wymiary zewnętrzne

*Zdjęcie poglądowe
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PARAMETRY TECHNICZNE:

Atest Dibt, znak Ü

Głębokość (G) 1530 mm

Ilość poziomów składowania 2 poziomy

Ilość segmentów 2 segmenty

Marka Topserw

Norma EN 1090

Pojemność wychwytowa 2 x 1000 l

Rodzaj drzwi Drzwi dwuskrzydłowe, dwustronne

Składowanie 12 x KTC/IBC

Szerokość (S) 7060 mm

Wysokość (W) 3660 mm


