Teknikkhus

TEKNISKE HUS TILPASSET OPPGAVENE
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TEKNIKKHUS
2400

3400

2400

6715

Gulvluke 800x800

Nisje for utedel AC

Innedel AC

Varmeovn

El-installasjon og AC innedel er plassert på samme
vegg for best mulig plassutnyttelse

Elskap

2260

Nisje for utedel AC med
luke for inspeksjon AC
utedel.

2870

2870

Gulvluke 800x800

2260

3255

Gulvluke gir enkel
tilkomst under huset for
trekking av kabler.

Huset er oppbygd av prefabrikerte
elementer. På innsiden stålbelagt
kryssfinér. Isolasjon er XPS-skum.
På utsiden er det prelakkert (Greencoat), galvaniserte stålplater.
Byggemetoden gir et tilnærmet,
vedlikeholdsfritt hus, der risiko for
råte, fukt og kuldebroer elimineres.
Huset har isolasjonsverdi/U-verdi på
0,38. Ved å bruke isolasjonsmateriale av hardpresset Rockwool i
stedet for XPS-skum, oppnås brannklasse EI/REI 60.

AC utedel plassert bak
ventilasjonsgitter for å
unngå hærverk,

6775

Kjøling kan også med
overtrykksvifte med fiberkassett

Premonterte kabelstiger
ved tak.

Aggregatkontakt for
ekstern strømforsyning.

Tak i glassfiberarmert
polyester er lett og
sterkt.Gelcoat holder
taket pent i mange år

Ytterkledning i pulverlakkerte, galvaniserte stålplater.

Elementene består av fra innsiden
og ut hvitmalte fiberplater, isolering
og ytterkledning av epoxylakkert,
galvanisert stålplate.

Integrert fundament,
produsert i 3 mm
galvanisert stål.

FLEKSIBELT UTSTYRSVALG
Møre Trafo AS er en frittstående produsent. Vi kan derfor levere utstyr fra flere
leverandører og fabrikat. Dette gjør at våre kunder står friere når de skal velge utstyr
til nettstasjonene.

Epoxy lakkert, galvanisert og
isolert ståldør med størrelse
10x21 er standard.

Våre teknikkhus er utvendig designet for å passe sammen med nettstasjonene i MAXI-serien.
Dette gir et enhetlig, visuelt uttrykk for flere typer av infrastruktur.

Tak av glassfiberarmert polyester
(GRP) er standard.

Ytterkledning i pulverlakkerte, galvaniserte stålplater med farge Grå
RAL 7021.

Ytterkledning i pulverlakkerte, galvaniserte stålplater med farge Grå
RAL 7021, kombinert med impregret
trepanel.

Prestøpt ringmur med
hull eller utsparinger for
kabeltrekkinge, tilpasset
leveransen.

For flere detaljer kontakt Møre Trafo eller
besøk vår hjemmeside www.moretrafo.no
MØRE TRAFO AS, 6230 SYKKYLVEN
TLF. 70 24 61 00 • more.trafo@moretrafo.no
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Grafisk design / foto: Møre Designteam Reklamebyrå © . 2019

MØRE TRAFO AS utviklet teknikkhus for den store utbyggingen av telenett på 1990-tallet.
Vår kompetanse kommer kundene tilgode i ethvert prosjekt.

