Rautateiden vuodontorjunta

Ultra-Track Pan®
-torjunta-alustat
Komposiittimalli
Moduuleista koostuvat 6-metriset torjuntaalustat muodostavat yhtenäisen säiliön vuodoille, mikä varmistaa rajattoman tilavuuden.

www.trackpans.com

Ultra-Track Pans® -torjunta-alustat
Torju säiliövaunujen ja veturien ympäristölle haitalliset vuodot.
Ultra-Track Pans -torjunta-alustat on suunniteltu sivuraiteiden, veturihuollon ja tankkausalueiden vuodontorjuntaan.
Koska torjunta-alustat ovat saatavilla käytännössä kuinka
pitkinä tahansa, ne sopivat pienten vuotojen keräämiseen
TAI rikkinäisen välineistön aiheuttamien suurten vuotojen
keräämiseen ja kanavoimiseen.
 Ehkäise suuret puhdistuskustannukset ja sakot.
 Luistamisen estävä pinta.
 Polyeteenirakenne: lujatekoiset torjunta-alustat on
suunniteltu kestämään väkeviä kemikaaleja ja käytettäviksi -40–60 °C:n lämpötiloissa.
 Tiivis järjestelmä: polyeteenitiivisteet estävät vuotojen
valumisen kiskojen ja torjunta-alustojen väliin.
 Kun päällysritilät on asennettu, torjunta-alustojen yli voi
ajaa autolla tai muilla ajoneuvoilla.*
 Taloudellinen ja helposti asennettava ratkaisu.
Useimpiin käyttötarkoituksiin käytetään polyeteenitiivisteitä. Raakaöljyvuotojen torjuntaa varten on saatavilla Viton-tiivisteet. Lisätietoa saat
verkkosivuiltamme.
*Jotta torjunta-alustojen yli voi ajaa, ne täytyy asentaa vankalle alustalle;
torjunta-alustan päälle tulee ajaa asfaltti- tai betoniramppia pitkin.

Helppo asentaa:

Läpivirtauskanavat: kaikki moduulit
yhdistyvät toisiinsa laipioliittimillä
sekä 7,6 cm halkaisijan läpivirtauskanavilla, jotka mahdollistavat vuotojen virtaamisen moduulista toiseen.

Alustojen ja kiskojen väli tiivistetään
polyeteeninisillä umpisolutiivisteillä.
(Tiivisteet toimitetaan alustojen mukana.)

Raiteiden sivuille tulevat alustat kiinnitetään paikoilleen 61 cm raudoitustangoilla. Normaalissa asennuksessa
jokaista sivualustaa kohti tarvitaan
kaksi raudoitustankoa.

Lisätietoa saat osoitteesta www.trackpans.com.
Tuote
Kuvaus
nro.
9566 Keskialusta päällysritilöillä

Tilavuus
(litraa)

Paino
(kg)

Mukana tulee

Mitat (mm)
1 359 x 1 359 x 153

69

57,5

9576

Sivualusta päällysritilöillä

1 alusta, 2 laipioliitintä, 4 tiivistettä, 2 ritilää
1 alusta, 1 laipioliitin, 2 tiivistettä, 1 ritilä

1 359 x 699 x 153

72

31,5

9580

Keskialustan kansi

1 alustan kansi

1 397 x 1 333

-

13,5

9581

Sivualustan kansi

1 alustan kansi

1 397 x 717

-

7,0

Lisävarusteet: 9584 Sivualustan kiinnikkeet (20 kpl raudoitustankoa suojuksilla) · 9559 Laipioliitin (1 liitin alustojen alle asennettavia putkia varten)

HUOM. Ultra-Track Pan -torjunta-alustat voi tilata myös valmiina järjestelminä:
Saatavilla suositut 2,7 m, 12,2 m ja 18,3 m järjestelmät.

www.trackpans.com

Ultra-Track Pans® -torjunta-alustat, komposiittimallit
Moduuleista koostuvat 6-metriset torjuntaalustat muodostavat yhtenäisen säiliön vuodoille, mikä varmistaa rajattoman tilavuuden.
 Moduuleista koostuva komposiittijärjestelmä: voidaan suunnitella ja rakentaa käytännössä minkä pituiseksi tahansa riippuen
vuodontorjunnan tarpeista.
 Helppo asentaa: ei vaadi juurikaan
asennusvalmisteluja (ei kaivuutöitä).
 Erittäin kestävä, ei-huokoinen, korroosionkestävä lasikuiturakenne takaa vuosien
käyttöiän.
 Matalaprofiilinen: 610 cm pitkä, 12,4 cm korkea.
 Yhteensopiva Pandrol-kiinnikkeiden kanssa.
 Kiskotiivistejärjestelmä: estää vuotojen
pääsyn alustan ja kiskojen väliin.
 Lisävarusteena saatavalla poistoputkella
keski- ja sivualustoista voi johtaa nesteen
öljyn/vedenerottimiin, varastointilammikoihin yms.

Lisävarusteilla tehtävä läpivirtaus lisää
torjuntakapasiteettia suurten vuotojen torjuntaan ja minimoi puhdistuksen tarpeen
pienempien vuotojen tapauksissa.

Lisävarusteena saatava polyeteeniritilä
tekee alustan päällä kävelystä turvallisempaa.

Poistoputkissa on puhdistusaukko, joka
mahdollistaa tukosten poiston. Asennus
vaatii vain vähän sepellyksen poistoa.

Lisätietoa saat osoitteesta www.trackpans.com.
Tuote
nro.

Kuvaus

Mitat (mm)

Tilavuus (litraa)

Paino (kg)

7200

Keskialusta

6 477 x 1 448 x 114

791
Ritilä asennettuna: 723

80

7210

Sivualusta

6 477 x 914 x 114

371
Ritilä asennettuna: 337

45

Lisävarusteet: 7220 Poistoputki keski- ja sivualustaan · 7223 Poistoputki vain keskialustaan · 7225 Kiskotiiviste · 0420

www.trackpans.com

Ultra-Track Berm® -torjunta-allas
Siirrettävä torjunta-allas kerää vaunujen
vuodot
 Kevyt, siirrettävä torjunta-allas on helppo asettaa
vuotavien vaunujen alle.
 Altaan kaksijakoinen muotoilu mahdollistaa vuotojen keräämisen raiteen molemmilta puolilta.
 Seinämien umpisolupolyeteenivaahto takaa tiiviyden.
 Kestävä 1 mm PVC-rakenne kestää rautateiden
vaativat olosuhteet ja soveltuu erinomaisesti kemikaalien torjuntaan.

1 105 mm

1 219 mm

Ylhäältä kuvattuna

Seinämien paksuus 305 mm
Raiteen uran korkeus: 191
57 mm

432 mm 152 mm

1 130 mm
1 829 mm

Kaksi (2) ruostumattomasta teräksestä
valmistettua nokkavipuliitintä mahdollistavat nopean ja tiiviin vuotaneiden kemikaalien poiston.

Tuote Kuvaus
nro.
8490

Ultra-Track
Berm

Materiaali
1 mm
PVC

Seinämien
paksuus
(mm)
305

Ulkomitat
(mm)

Sisämitat
(mm)

Tilavuus
(litraa)

Paino
(kg)

1 829 x 1 219

1 715 x 1 105

545

10,9
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