
Container Electric, E-house Fisa Tehnica

1. GENERALITATI

Varianta 1. Containere tip ISOC : Peretii exteriori sunt facuti

din tabla ondulata, grosime 2-4 mm, cadru sudat cu imbinari

ISO.

Containerele electrice sunt fabricate fie din cadre metalice sudate, protejate impotriva coroziunii, acoperite cu pereti

metalici de tip sandwich, fie din pereti metalici sudati cu imbinari ISO (de tip maritim), imbracati pe interior cu panouri

metalice de tip sandwich. Grosimea panourilor sandwich este in concordanta cu cerintele contractuale (40-120mm spuma

poliuretanica sau vata de sticla la interior); Acoperisul poate fi fix sau demontabil, plat sau in una sau doua ape; Usile si

grilele de ventilatie sunt facute din profile de aluminiu; Containerele pot fi echipate atat cu echipamente MT cat si cu

echipamente JT;

2. TIPURI DE CONTAINERE - REFERITOR LA PERETII EXTERIORI

ISO.

Varianta 2. Containere tip CEPA : Peretii exteriori sunt facuti

din panouri metalice de tip sandwich cu izolatie din spuma

poliuretanica sau vata minerala.
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Nota: Varianta 1 este disponibila numai pentru containere tip CEPA;

Varianta 1 E-house,

maxim (3,5+3,5 x 9+9+9)

m sau (2,5+2,5 x

11+11+11) m.
…M6

…M3

M4

3. ARCHITECTURA
Dimensiunile maxime ale containerelor sunt determinate de limitele spatiului de fabricatie, dupa cum

urmeaza: A. Pentru Latime = 2,5m Lungimea maxima este de 11,0 m. B. Pentru Latime = 3,5m Lungimea

maxima este de 9,0 m. Inaltimea maxima cu acoperisul montat este 3,6 m, limitata de cerintele de fabricatie

si transport; Containerele pot fi individuale, fabricate dintr-un singur modul, la dimensiunile maxime

prezentate mai sus, sau ansamblate la locul de instalare din module pentru a realiza un container mai mare;

In interior se poate organiza compartimentare;



Nota: Varianta 2 este disponibila numai pentru containere tip CEPA;

M3M1 M2Varianta 2, E-house,

maxim (3,5 x 9+9+9)m sau

2,5 x 11+11+11)m
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Varianta 3, containere

independente maxim (9 x

3,5)m  sau (11x2,5)m

C1

C2



Nota: Varianta 1 este disponibila numai pentru containerele tip CEPA;

Varianta 2 - acoperis plat

fix (pentru CEPA si pentru

ISOC)

4. TIPUL DE ACOPERIS

Varianta 1 - 2 x ape,

acoperis demontabil

5. INSTALAREA PE LOCUL DE MONTAJ

Varianta 1 - pe piloni de

beton sau metalici;

Varianta 2 pe fundatie de

beton tip cuva sau pe

sapa de beton cu canal de

cabluri



6. ACCESUL CABLURILOR IN CONTAINER
Varianta 1 - pe lateral, sus

sau jos, prin diferite tipuri

de presetupe

Varianta 2 - accesul

cablurilor de jos se face

prin podea; Varianta

3 - combinatii intre

variantele 1 si 2

Pot fi folosite diferite tipuri de presetupe, plastic

sau metal, pentru cabluri de MT sau JT, sau pentru

circuite secundare si Fibra Optica

7. CABLAREA INTERIOARA / TIPUL DE PODEA

Varianta 1 - Pe sus, prin

jgheaburi sau suporti de

cabluri;

Pentru Varianta 1 de cablare: Containerul nu este prevazut cu podea falsa

Pentru Varianta 2 de cablare: Containerul este prevazut cu podea falsa

Varianta 2 - Pe jos, in

interiorul podelei false;

Varianta 3 - combinatii

intre variantele 1 si 2 



8. NOTA IMPORTANTA !
Este important de stiut urmatorii factori care pot avea impact asupra pretului: 1. Latimea

containerului > 2,50 m <3m inseamna transport agabaritic fara masina de insotire; Latime > 3m

inseamna transport agabaritic cu masina de insotire; Inaltime totala > 3m inseamna trailer

special foarte jos cu un cost mai mare de transport; 2. Pretul containerelor prevazute cu podea

falsa este mai mare decat al celor fara podea falsa; 3. Pretul containerului proiectat sa fie

transportat cu echipamentul principal montat din fabrica este mai mare decat pretul aceluiasi

container transportat fara echipamente, acestea urmand sa fie montate dupa instalarea

containerului pe locul de montaj;


