Hazne örtüleri - Biyogaz deposu
Beton koruma - Esnek hazneler
Lagunlar - Sıvı tankları

Hazne örtüleri

Çift membranlı gaz depoları

Beton koruma folyosu

Gaz depoları (Biyogaz)

Sıvı tankları
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Gaz geçirmez hazne örtüleri
Dış membran
İç membran

Paslanmaz
çelik profiller

Gaz deposu

Destekleyici hava

Tüm alanı kaplayacak
şekilde döşenmiş ağ

Kemer
Gözenekli
kauçuk conta

WireTarp beton
koruma folyosu

Beton haznenin duvar bağlantısı
İç membran

Kemerler için
taşıyıcı iskelet

Servis girişi eklenebilir

Dış membran
Paslanmaz
çelik profiller

Patlamaya karşı
dayanıklı basınç
regülatörü hava
üfleci

Kemer
Gözenekli
kauçuk conta

Çelik desteği
malzeme V4A

Paslanmaz çelik haznenin duvar bağlantısı

Mıknatıs şalterli
doluluk göstergesi

Çift membranlı depolar

Entegre gaz depolu hava destekli tavan konstrüksiyonları
Gaz geçirmez ve dayanıklı özel kaplamalı iç
membran.
UV ışınlarına karşı dayanıklı dış membran.
Temel, paslanmaz çelik orta destekli kemer sistemi ve yüzeyin tamamına gerilmiş bir ağdan oluşur.
Örtü ve gaz deposu için tek elden olgunlaşmış,
kombine edilmiş sistem.

Gaz sızıntısını engelleyen paslanmaz çelik aksam
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Ağ gerilmiş temel

Çift membran görünümü ve detayları

Basınç ayarlı fan

Gas H Meter

Yüksek ve alçak basınç emniyeti

Servis-menhol girişi montajı
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Esnek sıvı tankları

Su depolama hazneleri

Sıvı gübre depolama hazneleri

Sıvı gübre ve su depolama hazneleri ölçüye göre üretilebilir, bu ayrıca açıklıklar içinde geçerlidir.
AGROTEL sıvı gübre ve su hazneleri 25-350 m³ volüme sahiptir.
Hazne kısmında sıvı gübre için özel çözümler gerçekleştirebiliriz.

Taban tanký
tankı giydirmesi
Taban
giydirmesi
Kesit

Çit
Yanaşma kaidesi

Sızdırmaz boru
geçidi

Rampa
40 (Hava payı)

Çatlak tespit sistemi

Me

yil

ma

Bakınız katman
yapısı detayı

ks.2

-3

2 katlı uygulama
HDPE

Yük dağıtım plakası
Bakınız çatlak
tespit sistemi detayı
En yüksek yeraltı suyu seviyesi

çatlak tespit sistemi detayı
Sürekli açık kalan boru hattı
menfezi garantisi

Kontrol borusu
(DN 125)
Alan drenaj
Yalıtım hatları
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2% Eğim

Kendinden destekli kubbe tipi çatı
hazne örtüsü olarak sonradan monte edilebilir

Kendinden destekli kubbe yerinde monte edilir ve tek parça halinde haznenin üzerine yerleştirilerek
monte edilir.
Orta desteği olmayan bu kendinden destekli sistem ile hazne boşaltılmak zorunda değildir ve aynı
zamanda taban plakasının güçlendirilmesi gibi ek yapı tedbirlerine gerek duyulmaz.
Karıştırma sırasında engelleyici olan orta destek burada uygulanmaz. Standart açıklığı 2x 2,5m dir.
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Koku geçirmez hazne örtüleri
Orta destekli mebran çatı
Merkezi mantar tipi paslanmaz çelik orta sütun

Hava boşaltım tertibatı
Dış membran

PVC kaplamalı ve yırtılmaya karşı dayanıklı polyester branda.

Servis girişi
eklenebilir

Hazne kenarında 1,20 m aralıklı paslanmaz çelik
mandallı metal gergi kelepçesi.

Hazne duvarı çelik
veya çelik beton

Paslanmaz çelik orta
destek (destek mantarı)
Dış membran
Koruyucu şilte

Boş profil

Paslanmaz
çelik gergi mandalı

Duvar bağlantısı STB-duvar

Servis menhol girişi

Dolum seviyesinin
ölçümü için kontrol kapağı
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Beton koruma-Beton giydirme
Wire Tarp beton koruma folyosu
WireTarp beton koruma folyosu üst
duvar kısmına ve tavan ile destek
mantarının korunması için kullanıma hazır şekilde yerleştirilir.
Akabinde tavan folyosu ve duvar
folyosu bir ekstruder yardımı ile gaz
ve koku sızdırmayacak şekilde kaynaklanır.
Tavan folyosu
Oyuklar yan kısımdan kaplanır ve
aynı prensip ile bağlanır.
Tüm bu uygulamalar size, gaz geçirgenliği ve çekme yapışma dayanımı
bakımından beton koruması konusunda homojen ve toplu bir çözüm
sunar.
Revizyon açıklığı
Kaynak dikişi

WireTarp komple hazır
kaynaklanmış ve prefabrike
tavan folyosu

Çb tavan

WireTarp prefabrike duvar
folyosu
Oyuk- veya servis
açıtı

Duvar montajı

Wire Tarp duvar
folyosu

Çb hazne duvarı
Çb taban plakası

1.05-2.10m

1.05-2.10m

Detay 1

WireTarp destek
folyosu
Çb mantar tipi destek
WireTarp Beton
koruma folyosu
Konkav köşe kaynak

Çıkıntı 2-3 cm

Ekstruder kaynaklama

Tepe korumalı
duvar folyosu

Çb duvar
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Konkav giydirme

Biyogaz gaz deposu
Dayanıklı ve gaz sızdırmayan gaz depoları için özel bir membrandan üretilmiştir.
UV ışınlarına karşı dayanıklı
Yastık, silindir , dikdörtgen veya kümbet şeklinde
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Biyogaz tesisinin fonksiyonu ve sürekliliği temelde
münferit parçaların kalitesine bağlıdır.
Biz sizlere, işlevsel standartları doğrultusunda Avrupa'nın birçok tesisinde kendini kanıtlamış olan, olgunlaşmış sistemler sunuyoruz.
Danışmanınız

Konu beton koruma, gaz depolama,
hazne örtüleri veya sıvı tankları ise:

Bize sorun!
AGROTEL GmbH
Gewerbegebiet Hartham 9
D-94152 Neuhaus am Inn
Tel.: +49 (0) 8503 / 914 99-0; Fax: -33
E-Mail: info@agrotel.eu
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AGROTEL Handelsges.m.b.H.
Goldberg 2
A-4761 Enzenkirchen
Tel.: +43 (0) 7762 / 2777-0; Fax: -33
E-Mail: office@agrotel.eu

