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•
•
•

emaye çatı
kplasti

branda

• saclar birbirine yüksek kaliteli
civatalarla bağlanır ve civata
dışları plastik başlık ile
kapatılır.

• sacların bağlantısı için özel
elastik silikon contalar ya da
poliüretan contalar kullanılır.

•

•
•

betona montaj için özel
plaka

kaynaklı sac
emaye gövde ile bağlantı

kolaylığı

• emaye tanka istek üzerine
ısı izolasyonu uygulanır ve
üzeri trapez levhalarla
kaplanır.

•
•
•
•

müdahale kapağı
borulama
karıştırıcı
pompa ve diğerleri

•
•
•
•

merdiven
platform
gezme köprüsü
diğer ekipmanlar

ÇATI

YARDIMCI
EKİPMANLAR

AKSESUARLARStandard renkler

TANK RENK SEÇENEKLERİ

UYGULAMA ALANLARI

•
•
•
•
•
•
• amon aky

içme suyu
atık su
yangın suyu
iyonize su
deniz suyu
yağ

YALITIM

BAĞLAMA

TABAN

Emaye kaplı civatalı tanklar 40 yıldan
daha uzun bir süredir VITKOVICE tarafından sürekli olarak
üretilmektedir.

Emaye kaplı civatalı tanklar sıvı ve gevşek malzemelerin
depolanmasında kullanılır. Tanklar aynı zamanda biyolojik
istasyonların ve atık su arıtma sistemleri gibi çevre
teknolojileri uygulamalarının ana elemanlarından biridir.

Emaye kaplama, silikat camın celik üzerinde eritilmesi ile
elde edilen sağlam, düzgün ve parlak bir yapıdır. Özel
fırınlarda üzerinde eritilerek sac üzerine uygulanır

Tank çapına göre form verilmiş sacların her iki yüzüne 2
veya 3 kat olarak uygulanır. Bu saclar yüksek kaliteli civata
ve esnek silikon contalarla birleştirilir. Bağlantı için gerekli
ilave parçalar ve gövde üzerindeki aksesuarlar emaye
kaplama öncesi gövde üzerine ilav edilirler.

Tanklar EN ve ISO standartlarına uygun olarak
tasarlanmıştır.

(glass fused to steel)

800 °C .

EMAYE TANKLARIN ÖZELLİKLERİ

beton veya toz boya uygulamalı tanklarla
karşılaştırıldığında, aşındırıcı özellikli malzemelerin
depolanmasında rekabetçi bir şekilde uzun ömürlüdür...

yüksek aşınma direnci ve kimyasal direnç standardı
...

tank tasarımında (çap, yükseklik, borulama) ve tank
ekipmanlarının ( pompa, karıştırıcı, ısııtıcı) montajında
yüksek çeşitlilik...
hızlı ve güvenli montaj yöntemleri...
yeniden montaj veya mevcut tankın yerinin
değiştirilebilmesi...
tankların ömrünün sona ermesi veya kullanım amacının
sona ermesi durumunda, kolaylıkla sökülür ve ekolojik
olarak tekrar monte edilebilirler...
sürekli görsel kontrol olasılığı...
az yer kaplama ve düşük yükseklik...
zor koşullar altında dahi dünya çapında montaj tecrübesi...

onaylanmış hizmet ömrü 40 yılın üzerindedir...
(pH 2 -

13)

EMAYE KAPLI ÇELİK TANKLAR

• hububat
sıvı gübre
tezek suyu
sıvı gübre
yem karışımı

•
•
•
•
• silaj

•
•
•
•
•
•
•
•

kireçtaşı
çimento
kül
talaş
kum ve çakıl

tuz
kurum

granül

sıvı tarımgevşek
malzeme

diğer

• AAT tankları
Biyogaz tankları
gaz tutucular

•
•
• fermenterler

Tanklar, müşteri isteği diğer RAL renklerle de sağlanır. Ayrıca
müşteri isteği logo ve yazılar da tank üzerine ilave edilir.

beyaz RAL9001

yeşil RAL6009

mavi RAL5013

kahve RAL8017


